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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
01. GENERALITATS 
 
Aquest projecte es redactarà complint les normes vigents aplicables d’acord amb el Decret 
462/71 del Ministerio de la Vivienda ( BOE:24/3/71): “Normas sobre Redacción de Proyectos y 
Dirección de Obras de Edificación” 
 
OBJECTE DEL PROJECTE  
Les obres consisteixen bàsicament en la remodelació de l’entorn urbà de la Xemeneia del Moli Adell, 
el qual compren part del passeig del carrer Dr Tomàs Pujol, des del Pont de pedra del Canal de la 
dreta de l’Ebre  fins a la plaça on està situada la xemeneia i el carrer Valladolid. 
 
 
EMPLAÇAMENT 
L’obra es realitzarà a l’edificació, el passeig i carrer anomenats, d’acord amb els plànols de projecte. 
L’àmbit de projecte queda reflexat també a la següent documentació gràfica: 
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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 5c, verds urbans i clau 1b, carrers. 
 
Durant la redacció del projecte executiu s’ha detectat que una part del projecte estava qualificada de 
clau 16, zona de serveis, concretament l’àmbit que ocupa la xemeneia del Moli Adell, catalogat com a 
HA.b.8. Per aquest motiu s’ha tramitat l’errada material núm. 10, correcció de l’illa situada entre el 
Passeig del Doctor Tomàs Pujol i Font, carrer Escorxador i l’avinguda de Sant Jaume, àmbit PEU-3. 
 
Aquesta errada material s’ha aprovat inicialment pel Ple Municipal de l’Ajuntament, el dia 29 d’abril de 
2013. 
 
S’adjunten els dos plànols, l’original i el modificat amb la correcció de l’errada material. 
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PROMOTOR 
El promotor és l’Ajuntament d’Amposta. 
 
ANTECEDENTS HISTÒRICS 
Tant la xemeneia del Moli Adell que es proposa rehabilitar en el projecte bàsic i executiu de 
rehabilitació i reforç estructural, com el Pont de pedra del Canal de la Dreta de l’Ebre , es troben 
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situats en un enclavament emblemàtic de la ciutat, caracteritzat per la seva posició respecte el Canal 
de la Dreta de L’Ebre i l’antic canal de navegació Amposta-Sant Carles de la Ràpita. 
 
Ens hem de remuntar fins a mitjans del segle XIX per trobar-nos amb l’inici de la construcció del canal 
de la dreta (1854-1857) i amb ella la construcció del Pont de Pedra.  
 
Aquest és un pont d'uns 12m de llargada per 4m d'amplada, amb un arc central rebaixat 
perfectament estructural per dovelles, que té dues baranes superiors fetes amb grans pedres 
carreus. Cal destacar els dos sòlids pilars de pedra que serveixen per a delimitar la part central, com 
també mereix especial atenció les dues vores properes a la part de davant del pont treballades amb 
carreus i maó, la de la banda esquerra fent angle, i la de la dreta en corba i amb curiós promontori 
recobert de pedres irregulars però llises, que arriba a l'alçada de la calçada del pont i que té forma 
d'esperó. 

   
 
A principis del segle XX, la necessitat d’abastir la població creixent del municipi va afavorir el 
desenvolupament de la indústria de transformació de productes agraris, en paral•lel a l’augment de 
l’extensió del conreu de l’arròs i de la seva producció. Les principals indústries en aquells moments a 
Amposta eren els molins d’arròs i els d’oli. 
 
La xemeneia del Moli Adell, coneguda com a Manelic, forma part d’aquest conjunt de molins del segle 
XX. Va ser construïda als inicis d’aquest per José Adell Garcia, juntament amb l’edificació industrial, 
actualment desmantellada des de l’any 1965. 
 
La xemeneia està formada per la base, amb unes motllures a la part superior d’aquesta, el fust, 
pròpiament dit a la part de la xemeneia i el coronament. La base és quadrada, de 2’70m de costat i 
una alçada  de 3’90m, el fust de secció circular i forma troncocònica, té un diàmetre exterior en base 
de 2,10m i en el punt més alt de 1,15m. L’alçada del conjunt és d’aproximadament 23,75m. Està 
construïda amb maons massissos ceràmics de fabricació manual o semimecanitzada, el morter de 
juntes és morter de calç.  
 
 
02. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
CONDICIONAMENTS GENERALS 
Pel que fa a l’entorn urbà de la xemeneia, hem de dir que es tracta d’un àrea poc urbanitzada però 
amb un gran potencial i atractiu degut a la seva ubicació respecte la xemeneia, el pont de pedra, 
l’antic escorxador i sobre tot el canal de la dreta i també per la plantació de plataners. 
 
Pel que fa a l’àmbit del passeig, es troba situat paral·lel al curs del canal i el carrer Dr Tomàs Pujol, té 
una amplada d’uns 24m i una llargada de 190m , des del pont de pedra fins a la xemeneia. 
Actualment, tal com s’ha mencionat, existeix una plantació amb dues alineacions irregulars de 
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plataners els quals han conferit el caràcter públic de l’àmbit. La pavimentació és amb sauló, però 
presenta irregularitats amb les pendents. 
 
Pel que fa al carrer Valladolid, situat just al darrera de l’antic Escorxador té una amplada de 7m i una 
longitud de 100m fins el carrer de Salamanca. Aquest carrer permet alhora urbanitzar els voltant de 
l’antic escorxador i de la xemeneia, ja que actualment aquest carrer no té vorera a la façana de 
l’edifici de l’Escorxador i la pavimentació de la calçada es troba en mal estat. 
 
 
QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIES ÀMBIT DE PROJECTE  
 

CARRER PASSEIG CANAL/DR PUJOL PLAÇA XEMENEIA VALLADOLID 

AMPLADA MITJA 24m 12,5m 7.05 m 

LONGITUD 190m 13m 98.45 m 

 
SUPERFÍCIE APROXIMADA ÀMBIT DE PROJECTE     6.074 m² 
 
 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La proposta que es realitza és la rehabilitació de la xemeneia a nivell estructural i estètic, la 
urbanització del passeig paral·lel al canal i el carrer Dr. Pujol donant continuïtat a la vorera existent i 
al carril bici projectat a l’altra banda del canal i condicionament la zona verda lliure restant amb 
paviment tou i mobiliari urbà i enllumenat públic i la urbanització del carrer Valladolid.. 
 
Pel que fa a l’ordenació de l’entorn del canal, la vorera, es pavimentarà a la zona de recorregut de 
vianants amb panot, paral·lelament a la vorera i just al costat del canal es pavimentarà amb sauló el 
carril bici de 1,60m d’amplada. 
 
D’altra banda, es proposa reordenar la zona contigua al Pont de Pedra de la Dreta de l’Ebre (HA.b.027) 
per donar continuïtat al projecte de l’altra banda de pont. Es preveu mantenir el paviment de 
llambordí de pedra del pont i les zones enjardinades les quals conformen actualment la placeta del 
Dr. Pujol. 
 
Des de la nova vorera fins al canal és pavimentarà amb sauló, intercalant algunes zones de descans 
de paviment de fusta. 
 
Els passos de vianants estaran senyalitzats amb panot ratllat a tot l’ample de la vorera i amb 
paviment de panot amb botons per senyalitzar l’accés a la calçada 
 
Des del Pont de Pedra fins al davant de la plaça de la Xemeneia s’instal·larà una barana metàl·lica 
amb un passamà d’acer corten i brèndoles de tubs rodons d’acer corten separats cada 10cm (veure 
detalls documentació gràfica). 
 
La placeta de la xemeneia s’ordenarà creant una zona verda a la zona de la xemeneia, per tal que 
aquesta vegi limitat l’accés del vianant. 
 
Les voreres s’equiparan amb paperers i bancs de formigó iguals o similars als del passeig del canalet 
marítim. 
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MOBILIARI URBÀ I ZONES VERDES/ARBRAT 
Als escocells de les zones de descans es plantaran una espècie de port petit o mitjà L’espècie escollida 
és el Prunus cerasifera atopurpurea”, és un arbre autòcton i naturalitzat, de mesura mitjana a petita 
de fulla caduca. 
 
L’espècie escollida per plantar a la zona verda de la xemeneia és el chaerops humilis, anomenat 
margalló. Aquesta és una espècie molt representativa de la vegetació mediterrània, té un port 
arbustiu, no supera els dos metres d’altura i el creixement és lent. 
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PROTECCIONS 
Tot i que el projecte només proposa la urbanització d’un passeig, s’ha tingut en compte el document 
bàsic SUA per tal de dissenyar l’element de protecció del desnivell del canal. 
 
SU 1 Seguretat davant el risc de caigudes 
Per prevenir el risc de caigudes des del passeig al canal es disposarà d’un element protector o barana 
dissenyats d’acord amb el DB SU1.  
 
ALTURA DESNIVELL 
ALTURA BARANA 

> 6M 
1,10m 

RESISTÈNCIA DE L’ELEMENT  DB SE-AE 
 
Les característiques constructives compleixen amb els requisits de SU1 al no ser un element escalable 
i no superar la distancia de 10cm entre barrots. 
 
SE-AE Seguretat estructural-accions en l’edificació  
Per tal d’establir la resistència de l’element s’ha tingut en compte l’ús de la zona on se situa i les 
accions sobre baranes que estableix el db SE-AE: 
 
ZONA DESTINADA A ESPAI LLIURE 
ALTURA BARANA 

 C3 
1,20m 

FORÇA APLICADA A BORDE SUPERIOR  1.6Kn/m 
 

La resultant d’aplicar la càrrega 
establerta són uns muntants d’acer de 
10cm d’ample i 4mm de gruix situats 
cada 100cm i travats horitzontalment 
per passamà de la mateixa amplada i 
gruix. 
 
 



ACTUACIÓ EN L’ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADELL “MANELIC”   8 

 

 
 
 
Jaume Castellví Miralles 
Arquitecte Municipal 
 
 
 
 
Amposta, octubre de 2013 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
366 m3 0 t 366 m3

   Superfície construïda (2) 2500 m2

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

   sobrants d'execució 0,05 125 0,045 112,5

obra de fàbrica 0,015 37,5 0,018 45

formigó 0,032 80 0,0244 61

petris 0,002 5 0,0018 4,5

altres 0,001 2,5 0,0013 3,25

   embalatges 0,038 95 0,08 200
fustes 0,0285 71,25 0,067 167,5

plàstics 0,00608 15,2 0,008 20

paper i cartró 0,00304 7,6 0,004 10

metalls 0,00038 0,95 0,001 2,5

0,088 220 t 0,125 312,5 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 366 m3 6,01 2199,66 euros

312,5 m3 12,02 3756,25 euros

678,5 m3

5955,91 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m 3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici

(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

RESIDUS                
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

C. Doctor  Pujol
Amposta

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

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

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A

                    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)  

eu/m3

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

Montsià

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA ACTUACIÓ EN L'ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADEL "MANELIC"

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :

   Residus d'excavació
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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





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.02 CONTROL DE QUALITAT 



 



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys

Enllaç amb la vialitat existent

Comprovació en planta de mides d’espais
públics i parcel·lats

Comprovació de les rasants d’espais públics
quant a espais parcel·lats

2 - EXECUCIÓ Possible existència de serveis afectats

Comprovació dels punts de desguàs del
clavegueram i dels punts de connexió dels
diferents serveis

Compatibilitat  amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIÓ Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici
de les obres)

UNITATS  
D'ASSAIG



ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Comprovació perfils transversals del terreny

Qualitat dels sòls: 2.000 1 Granulomètrica per garbellat 1 u
- Contingut grava i sorra 1 Límits Atterberg 1 u
- Contingut pedra 1 Pròctor  modificat 1 u
- Contingut matèria orgànica 1 Índex CBR 1 u
- Esquerdes terreny  natural 1 Contingut matèria orgànica 1 u
- Argiles plàstiques perilloses 1 Assaig pròctor normal 1 u
- Materials plàstics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscòpia “in situ” 1 u

Definició equips de moviment de terres

Definició cotes d’excavació segons qualitat dels
sòls

2 - EXECUCIÓ Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1.500 m3 terraplè o canvi
material

1 Pròctor modificat 0 u

2.000 m3 terraplè o canvi
matèria                               

1 Granulomètrica per garbellat 0 u

1 Límits Atteberg 0 u
                                             1 Assaig pròctor modificat 0 u

5.000 m3 terraplè o canvi
material 

1 Índex CER 0 u

1 0 u

Extensió i compactació tongades: Compactació 2.000 m2 Tongada o fracció
diària

5 Densitat i humitat “in situ” 0 u

- Gruix
- Refinat
- Localització flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de l’esplanada

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase

- Drenatge natural -→ cunetes 

Definició préstecs i abocadors

m2 d’esplanada en
desmunt o terraplè de
cota roja inferior 0,50 m

Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls existents

Contingut matèria orgànica

UNITATS  
D'ASSAIG



ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

 
1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials (<= execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el

execució

Dimensions i gruix dels tubs 

Acceptació dels equips de maquinària

200 5 Mesures d’amplària, de fondària i de
pendent

5 u

Anivellament de fons de rasa

Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació
col·locat o fracció diària

4 Resistència a compressió 0 u

1 Consistència con Abrams 0 u

Col·locació de les canonades Resistència de les canonades 300 m canonada col·locada i
canvi secció

2 Resistència a la flexió transversal 2 u

Execució formigó de protecció i anellat

Comprovacions de cota de les canonades
quant vials  a rasants, vials i als altres serveis.

Qualitat de sòls per a reblert de rases 400 m3 Rasa compactada o
canvi material

1 Próctor modificat 1 u

1.500 m3 Rasa compactada o
canvi material

1 Granulometria 1 u

1 Límits d’Atteberg 1 u
1 Índex CBR 1 u
1 Contingut matèria orgànica 1 u

Execució pous de registre. embornals,
connexions i elements singulars

Resistència d’elements prefabricats 1.000 Cada 25 elements o
1000 ml de col·lector

1 Resistència a compressió, prèvia extracció de
testimoni

1 u

Compactació de rases Compactació de rases 200 m3 Rasa compactada o
canvi material

5 Densitats i humitats “In situ” 5 u

Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i
estanquitat canonades

Proves estanquitat canonades Proves de pressió i estanquitat canonades

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes
robòtics

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes robòtics Tota la xarxa

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de
seguretat de les rases

Replanteig de la correcta distribució dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous
de registre, connexions i els altres elements
singulars

m rasa oberta

UNITATS 
D'ASSAIG



ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada

Comprovació geomètrica dels perfils
transversals (bombat) de l’esplanada

Comprovació encreuaments de vial Acceptació de l’esplanada 2.000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 0 u

3 3 Granulomètrica 0 u
3 Equivalent de sorra 0 u
3  Límits Atteberg 0 u
3 Próctor modificat 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
1 Índex CBR 0 u
1 1Coeficient de neteja 0 u

2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 m3 d’aportació de
material

1 Equivalent de sorra 0 u

Humectació i compactació de la capa de
subbase

1.000 m3 d’aportació de
material o fracció diària

1 Próctor modificat 0 u

1 Granulometria 0 u
1 Límits Atteberg 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
1 Índex CBR 0 u

Compactació 300 m3 de subbase
compactada o fracció
diària

5 Densitats i humitats “in situ” 0 u

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base

 Mostres aleatòriesAcceptació de la procedència del material de
subbase

De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de subbase

UNITATS 
D'ASSAIG



ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Replanteig

Acceptació de la procedència d’elements de
vorada

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de vorada 3 Mostres aleatòries de
vorada

3 Resistència a compressió prèvia extracció
d’un testimoni de  diàmetre  10 cm.

9 u

1 Desgast  per fregament 3 u

3 1 Desgast per fregament 3 u
1 Tolerància d’aspecte i forma 3 u

2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada

Control visual de l’alineació i anivellació

Execució de vorades 500 m de vorada col·locada 1 Resistència a compressió, prèvia extracció
d’un testimoni diàmetre 10 cm.

2 u

1 Desgast per fregament 2 u

1.000 m de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 1 u

Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 m de vorada col·locada
o fracció diària

4 Resistència a compressió 16 u

1 4 u

3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2

Consistència con Abrams

Mostres aleatòries de
rigoles

Execució de juntes

UNITATS 
D'ASSAIG



ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de
cada servei  a la zona de vorera

Coordinació i ordre d’implantació dels
diferents serveis

Connexions exteriors del diferents serveis

Replanteig d’elements urbans

Homologació timbratges. 1 u
Segells de conformitat, certificats de prova en
fàbrica

1 u

2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 24 u

Disposició en planta i alçat de cada servei

Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de
gas

Normalitzats de recepció en obra

50 4 Resistència compressió 4 u

1 Consistència con Abrams 1 u

Formigó armat per a arquetes i elements singulars 3 Resistència compressió prèvia extracció de
testimoni

3 u

Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 3 Consistència 3 u

Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de
canonada

1 Pressió interior 0 u

1 Estanquitat 0 u
Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, clavegueram)

Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)

Col·locació conductes d’enllumenat

Col·locació punts de llum

Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de
l’esplanada)

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de
canonada

1 Pressió interior i  estanquitat 0 u

Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de
canonada

1 Pressió interior 0 u

Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions telefòniques

Acceptació de les xarxes d’instal·lacions
elèctriques

Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió

Específics de recepció de les instal·lacions elèctriques
dels Centres de Transformació

Específics de recepció de les instal·lacions d’enllumenat
públic

Certificats d’instal·lacions elèctriques (Butlletins
d’instal·lador, autoritzacions connexió)

Obtenció de certificats de les companyies
concessionàries acreditatius de la correcta
execució

Formigó per a la canalització telefònica

Execució d’arquetes i elements singulars

Col·locació del formigó, tubs i separadors
xarxa telefònica

Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials específics
de cada servei

m3 Formigó col·locat
cada element de
formigó armat (soleres,
murs i forjats)

UNITATS 
D'ASSAIG



ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 1 BASE DE CALÇADA REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2.000 m2 Vial refinat en capa
de subbase

5 Densitats “in situ” 0 u

5 Humitats “in situ” 0 u

3 3 Equivalents de sorra 0 u
3 Pròctor modificat 0 u
3 Granulomètrica 0 u
1 Cares de fractura 0 u
3 Límits Atteberg 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
1 Índex CBR 0 u

3 3 Equivalent de sorra 0 u
3 Granulomètric 0 u
1 Cares de fractura 0 u
3 Límits d’Atterberg 0 u
1 Qualitat “Los Angeles” 0 u
3 Contingut terrós o d’argila 0 u

1 3 0 u

300 1 0 u

1.000 m3 D’aportació de
material

1 Granulomètrica 0 u

1 Límits d’Atterberg dels àrids 0 u
1  Pròctor modificat 0 u

1.500 m3 D’aportació de
material

1 Qualitat “Los Angeles” 0 u

Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base
compactada o fracció
diària

5  Densitats “in situ” 0 u

5 Humitats “in situ”. En cas de base de Grava-
ciment s’han de fer 10 densitats i humitats “in
situ” amb obtenció de dades a peu d’obra.

0 u

Adormiment de la capa de base de grava-
ciment (màxim 2 a 5 h d’acabat)

Resistència a compressió de bases de grava -ciment 300 m3 Capa de grava-
ciment col·locada

5 Resistència a compressió en provetes
fabricades per motlle

0 u

3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptació de l’acabat de coronació de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovació pendents transversals

2.000 5 Densitats  “in situ” 0 u

5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials

0 u

Acceptació de la capa de base ( No necessària si el
paviment definitiu es col·loca immediatament després
de la base i s’hi prohibeix el trànsit)

Próctor modificat

2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció diària m3 D’aportació de
material o fracció diària

Equivalent de sorra dels àrids 

Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment

De la procedència (pedrera o instal·lació
d’esmicolament)

Acceptació de la procedència Mostres aleatòries del
material

Mostres aleatòries
d’àrids

De la procedència, (instal·lació o producció
d’àrids i de la planta central de fabricació)

Acceptació de la procedència

UNITATS 
D'ASSAIG

Acceptació de la procedència de materials de
base granular

Acceptació del projecte de mescla o fórmula de
treball grava-ciment

Acceptació de la procedència de materials de base 
grava-ciment

m2 de capa de base
refinada



ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ - 2 FORMIGÓ DE BASE REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR

1 - PREVI  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)  Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

Acceptació de la coronació del terraplè de voravia

Acceptació de la disposició final de les arquetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definició situació dels escocelles

Definició de les  condicions d’execució:
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20 m de base de voravia
acabada

Gruix de la capa. 19 u

Pendent transversal 19 u
Cotes referides a la coronació de vorada i a la
coronació de tapes  i cèrcols d’arquetes.

19 u

Amplada voravia 19 u

D’execució del formigó 50 m3 o fracció diària de
formigó col·locat

4 Resistència a compressió 20 u

1 Consistència 5 u

3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric

UNITATS 
D'ASSAIG



ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 5 PAVIMENTS PREFABRICATS 6 PEDRA NATURAL REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN
FASE DE 

CONTROL
TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Acceptació de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =>7.1.3.

  Acceptació de la procedència del material de Instal·lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries
d’àrids

3 Granulomètrica 9 u

mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 3 u
1 Coeficient de poliment accelerat (capa de

trànsit
3 u

1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 3 u
1 Adhesivitat 3 u
1 Fiabilitat 3 u
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids en

sec
3 u

1 Marshall 3 u
1 Immersió - compressió 3 u

Acceptació del projecte de mescla asfàltica o
fórmula de treball

Acceptació de la dosificació del formigó
(acceptació d’àrids)

Tram de prova de paviments de formigó Tram de prova Dosificació 0 u
                                                                              Resistència a flexo-tracció 0 u

Resistència a compressió 0 u
Execució de juntes 0 u
Condicions de l’assecament 0 u

Acceptació de la procedència de paviments
prefabricat

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements dels paviments
prefabricat

Declaració de conformitat de marcatge CE 1 u

Declaració del fabricant de la classificació del
nivell de lliscabilitat  o assaig de lliscabilitat

1 u

Acceptació de la procedència de paviments de
pedra natural

Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements dels paviments
de peces pedra natural

Declaració de conformitat de marcatge CE 0 u

Declaració del fabricant de la classificació del
nivell de lliscabilitat  o assaig de lliscabilitat

0 u

       
2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de

mescles asfàltiques

Execució dels paviments de mescles
asfàltiques

1.000 1 Granulomètrica (àrids i “filler”) 1 u

- d’Assecament reg d’imprimació 1 Granulomètrica (barreja àrids) 1 u
- Comprovació temperatura mescla 1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 1 u
- Gruix 1 Equivalent sorra (mescla àrids) 1 u
- Control de cotes 1 Granulometria (mescla fabricada) després

d’extreure el lligant
1 u

- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació
embornals)
- Regs d’adherència

500 1 Marshall 1 u
3 Provetes ( densitat, estabilitat, deformació) 3 u
2 Contingut 2 u

50 4 Resistència a flexo-tracció 0 u
1 Consistència 0 u

100 1 organoleptic 16 u

1.000 m2 Assaig resistència a compresió 2 u

m3 de formigó col·locatExecució dels paviments de formigó

Acceptació de la maquinària d’estesa i
compactació de mescles asfàltiques 

Execució dels paviments de mescles asfàltiques Tn de mescla col·locada

Tn de mescla col·locada
o fracció diària

m2 Execució dels paviment de peces prefabricades 

UNITATS 
D'ASSAIG



Assaig desgast 2 u
Assaig absorció d'aigua 2 u

Execució dels paviment de peces de pedra natural 100 m2 organoleptic 2 u
1.000 m2 Assaig resistència a compresió 1 u

Assaig desgast 1 u
Assaig absorció d'aigua 1 u

3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 10 u

500 5  Testimonis gruix i 0 u
5 Testimonis resistència flexo-tracció 0 u

100 planor, confirmació pendent 16 u
resalts entre peces 16 u

100 planor, confirmació pendent 2 u
resalts entre peces 2 u

m2 vial acabat

Peces prefabricades Confirmació paviment de peces prefabricades m2 

Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó

m2 Peces de pedra natural Confirmació paviment de peces de pedra natural



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.03 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 



 



 
ACTUACIÓ EN L’ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADELL “MANELIC”      1 

DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Referència: 12-004-U-PE 

Detall: Actuació en l’entorn de la Xemeneia del Molí Adell “Manelic” 

Carrers: Doctor Tomàs Pujol i Font, Valladolid, Escorxador i Francensc de Riocabo 
Vàzquez 

Codi Postal: 43870 

Municipi Amposta 

Província: Tarragona 

Arquitecte: Jaume Castellví Miralles 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats 
 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 

X 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 
 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 

 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 MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT 

 1 2 
Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m. X X 
Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix 
de l'itinerari. 

X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. 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 

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

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 

 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 

 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 
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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 

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS 

 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. 

  

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. 

  

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

Observacions  

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

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. X X 
 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. 

X X 

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. 

X X 

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. 

X X 
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Alçada dels polsadors entre 1,00 m i 1,40 m. X X 
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. 

X X 

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

X X 

 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 

Observacions 
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PLA DE MANTENIMENT DE L'ESPAI URBÀ  
DOCTOR PUJOL  
43870 - AMPOSTA (TARRAGONA) 
 

 
 3 
 

 

 
 

Pla de manteniment 
 
 

Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’espai urbà, les seves 
instal·lacions i els seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per 
poder desenvolupar les activitats per a les quals està previst. La periodicitat en que es duran a 
terme les tasques dels diferents tipus de manteniment (preventiu, previsió del manteniment 
corrector i substitutiu) quedaran recollides dins dels diferents apartats amb la seva definició i 
establiment de calendaris. Els diferents tipus de manteniment s’estructuraran per subsistemes. 
 
A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment: 
 

- Manteniment preventiu: activitat principal en el manteniment dels espais urbans i les 
seves instal·lacions. Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin 
normatives o recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de 
disseny, intentant evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses 
majors, accidents per una disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de 
deixadesa. Dins del Pla de manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució 
d’aquestes operacions i la valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns 
Plecs de condicions per a realitzar la seva contractació. 
 
- Manteniment substitutiu: quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen 
l’espai urbà i les seves instal·lacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar 
aquestes substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que 
caldrà substituir-les. Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents 
elements s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins del Pla de manteniment 
caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la valoració 
econòmica distribuïda al llarg del pla. 
 
- Previsió del manteniment corrector: dins del Pla de manteniment caldrà incloure la 
previsió econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de 
manteniment corrector. Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment 
corrector que es generarà serà inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient 
sobre el cost del manteniment preventiu, obtenint un import mig anual. 
 
- Manteniment corrector: s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor 
temps possible i amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per 
als usuaris i l’activitat de l’espai urbà, es pot dur a terme amb normalitat i la operació 
podrà ser programada perquè sigui realitzada en el moment que sigui convenient. A 
través de la planificació i execució del manteniment preventiu, s’hauria de perseguir 
aconseguir realitzar el mínim manteniment corrector. Aquest tipus de manteniment 
s’haurà de realitzar una vegada entri en funcionament l’espai urbà i, per tant, s’anirà 
generant al llarg de la seva vida útil. 
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Descripció constructiva 
 
 

En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les 
característiques constructives de l’espai urbà. 
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Subsistemes constructius existents en l’espai urbà objecte d’aquest  pla de 
manteniment 
 
Les característiques de l’espai urbà són les següents: 
 
Tancaments  

Identificació: TANCAMENTS 
    REIXATS 
        Barrots: Sobre-mur: Acer pintat 
 

Paviments 
Identificació: PAVIMENTS 
    CALÇADES 
        Continus: De sauló 
        Continus: Mescla bituminosa: Tràfic mitja 
        Peces rígides: Llambordes: Formigó 
        Soleres 
    VORAVIES 
        Continus: De formigó 
        Peces rígides: Rajoles: Panot 
        Peces rígides: Rajoles: Terratzo 
        Vorades: Peça de formigó 
    PAVIMENTS ESPORTIUS 
        Platges piscines: Exterior: Fusta 
 

Senyalització viària 
Identificació: SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
    HORITZONTAL 
        Guals: Vehicles 
        Guals: Vianants 
        Passos  
 

Instal·lació de sanejament 
Identificació: INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
    XARXA DE DESGUÀS 
        Clavegueres: Col·lectors: Polietilè 
        Claveguerams: Col·lectors: PVC 
 

Instal·lacions elèctriques 
Identificació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
    BAIXA TENSIÓ 
        Maniobres: Quadres 
    ENLLUMENAT 
        Distribució: Xarxa soterrada 
        Suport: Peu vertical: Bàculs: Galv. fins 7,5 m. 
        Suport: Peu vertical: Columnes: Galv. fins a 5 m. 
        Suport: Peu vertical: Columnes: Galv. entre 5 i 7,5 m. 
        Llumeneres: Tancades 
        Llumeneres: Decoratives 
        Llumeneres: Projectors 
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Instal·lacions d'aigua 

Identificació: INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
    REG 
        Distribució: Canonades: Polietilè 
        Controls: Programades: Electrovàlvules 
        Elements de reg: Aspersors 
 

Mobiliari urbà 
Identificació: MOBILIARI URBÀ 
    EL. DE PROTECCIÓ 
        Baranes: Mixtes amb vidre 
        Pilons: Fixos: Fosa 
    EL. DE REPÒS 
        Bancs: Formigó 
    EL. DE JARDINERIA 
        Escocells: Oberts: Formigó 
    EL. DE NETEJA 
        Papereres: De peu: Acer inoxidable 
 

Jardineria 
Identificació: JARDINERIA 
    MANTENIMENT DEL TERRENY 
        Àrids: Sauló 
        Àrids: Graves 
        Terres: Terres de jardí 
    ARBRAT 
        Fulla caduca: De capçada: En creu: Port petit 
        Palmeres: Unicaules: Port mitjà 
        Palmeres: Altres 
    GESPES 
        Ornamentals standard 
    CONTROLS PLAGUICIDES 
        Control vegetal 
        De conservació 
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Manteniment preventiu 
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Fitxes d’operacions preventives 
 
 

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de 
l’espai urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les 
identificacions definides en cadascun d’ells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent 
informació: 
 

− el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 
− el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari 

(U), organisme de control autoritzat - OCA (I). 
− la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden 

definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les 
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar 
assignades a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest 
tipus de responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat 
entitat (C). 

− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 
− la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, 

setmanes o mesos. 
− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
− la unitat d’amidament (UA). 
− el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les 

despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 
− temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació. 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no 

s’ha introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni 
les despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació. 

− temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la 
operació. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments  
 
Identificació: Tancaments 

 
Reixats: Inspecció tècnica reixats 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica reixats: Inspecció tècnica per tal de detectar els defectes i situació del reixat, verificant desplaçaments i 
moviments respecte a la situació original. 
Comprovació de l'estat dels suports i ancoratges a terra i sobre murs, estat dels suport intermedis i de tensat, bastidors, 
subjeccions i tipus d'unió. Estat general de l'element principal. Trencaments de la malla, oxidacions, etc. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Reixats\ Barrots\ Sobre-mur\ Acer pintat: Reixat (Acer pintat) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Reixat (Acer pintat): Revisió de la formació de la reixa amb passamans, verificant els ancoratges a suports i unions entre 
elements. 
Comprovació del aplomat dels diferents elements. 
Revisió dels ancoratges soldats o encastats en obra i repàs dels elements oxidats. 

 C C      4 anys -1 0,000 M2 0,0100 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Paviments 
 
Identificació: Paviments 

 
Calçades: Inspecció tècnica calçades 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica calçades: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, comprovant la 
inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, condicions climàtiques, etc. que puguin 
afectar al manteniment o aconsellar el seu canvi o reforç. 

 C T      4 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ De sauló: Paviment calçades continu sauló 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu sauló: Aplicació de productes herbicides. 

 C C      1 any -1 0,000 M2 0,0100 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu sauló: Revisió del paviment de sauló, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament, capacitat drenant de la superfície i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Determinació de l'aportació d'àrids i/o aplanament del camí. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu sauló: Repartiment manual o amb hidronetejadora, de producte per a reduir l'aixecament de 
pols, com el clorur de calci. 

 C C      9 mesos -1 0,000 M2 0,0010 0,0000 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja: Paviment calçades continu mescla 
bituminosa, tràfi 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de compactació i/o fins, excés de temperatura al 
compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
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- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de drenatge en al rasa de servei. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó: Paviment calçades peces rígides llambordes 
formigó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment calçades peces rígides llambordes formigó: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs de llambordes. 
- Roderes - Sobrecàrregues de trànsit, mancances de la capa base. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la sota-base, manca de compactació de la 
sota-base. 
- Fissures sense assentaments - Junts deficients en capa base, retracció de base de formigó. 
- Fissures amb assentaments - Trencament de capa de formigó, assentaments diferencials. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Voravies: Inspecció tècnica voravies 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica voravies: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de voravia, comprovant la 
inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus d'ús, condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al 
manteniment o aconsellar el seu canvi o reforç. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Voravies\ Continus\ De formigó: Paviment voravia continu terratzo "in situ" o form 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment voravia continu terratzo "in situ" o form: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació de xaragalls 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores. 
 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Voravies\ Continus\ De formigó: Junts (De formigó) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Junts (De formigó): Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, nivell de segellat, 
separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que puguin indicar desplaçaments inadequats 
per deficiències en les capes inferiors, esquerdes per deficient execució, etc. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0050 0,0000 

 
Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot: Paviment peces rígides rajoles ceràmiques, panot 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment peces rígides rajoles ceràmiques, panot: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
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- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la sota-base, manca de compactació de la 
sota-base. 
- Trencament de rajoles - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C      1 any -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Terratzo: Paviment voravies peces rígides rajoles ciment, te 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paviment voravies peces rígides rajoles ciment, te: Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la sota-base, manca de compactació de la 
sota-base. 
- Trencament de rajoles - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C      2 anys -1 0,000 M2 0,0020 0,0000 

 
Voravies\ Vorades: Vorada 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Vorada: Revisió de l'estat de les vorades, verificant les peces trencades que necessiten reparació o reposició, fixació al 
paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0020 0,0000 

 
Paviments esportius\ Platges piscines\ Exterior\ Fusta: Platja de piscina de fusta instal·lació 
exterior  
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Platja de piscina de fusta instal·lació exterior : Es realitzarà un prerrentat superficial amb mànega per tal de decantar les 
restes que puguin haver-se dipositat sobre la superfície i posterior rentat i desinfecció. 

 C C      1 dia -1 0,000 M2 0,0330 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Platja de piscina de fusta instal·lació exterior : Es realitzarà un reenvernissat de la superfície amb vernís hidròfug i previ 
decapat si s'escau. 

 C C      4 anys -1 0,000 M2 0,5400 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Platja de piscina de fusta instal·lació exterior : Es realitzarà una revisió que inclourà les següents operacions: 
- Revisió de l'estat de conservació del paviment, comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la seva planor i la 
inexistència de ruptures o degradacions del revestiment de protecció. 
- Comprovar que no hi hagin estelles a la fusta i que els cantells estàn en bon estat. 
- Comprovar que conserva la seva geometria original. 

 C C      1 any -1 0,000 M2 0,0300 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Senyalització viària 
 
Identificació: Senyalització viària 

 
Horitzontal: Inspecció tècnica senyalització horitzontal 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica senyalització horitzontal: Inspecció tècnica de l'estat de conservació 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Horitzontal\ Guals: Guals 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Guals: Revisió de l'estat de les vorades especials per a guals, verificant les peces trencades que necessiten reparació o 
reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Revisió de les marques de pintura en paviment per guals. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Guals: Repintat de les marques de senyalització de guals en paviments amb pintura especial reflectora. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,2000 0,0000 

 
Horitzontal\ Passos : Passos 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Passos: Revisió de l'estat de les senyalitzacions de carrils de circulació i de bicicletes, passos de vianants, etc. verificant 
l'estat de la pintura. 
Comprovació de les vorades especials per interseccions i canvis de paviments, verificant les peces trencades que necessiten 
reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 

 C C      9 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Passos: Repintat de les marques de senyalització de carrils i passos de vianants en paviments amb pintura especial 
reflectora. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,1000 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 

 
Xarxa de desguàs: Inspecció tècnica instal·lació sanejament 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica instal·lació sanejament: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant el seu estat, 
funcionament i nivell de dimensionat per les necessitats actuals. 
Es verificaran els pendents i la velocitat d'evacuació, i es determinarà la necessitat de reparació i/o neteja especial. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Col·lectors\ Polietilè: Col·lectors 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Col·lectors: Revisió de l'estat general dels col·lectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell d'evacuació. 

 C C      2 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Col·lectors: Revisió de l'interior dels col·lectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb ramals secundaris i acords a 
pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 

 C C      5 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000 

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Col·lectors\ PVC: Col·lectors 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Col·lectors: Revisió de l'estat general dels col·lectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell d'evacuació. 

 C C      2 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Col·lectors: Revisió de l'interior dels col·lectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions amb ramals secundaris i acords a 
pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 

 C C      5 anys -1 0,000 M 0,0000 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Baixa tensió: Electricitat Baixa Tensió 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Electricitat Baixa Tensió: Inspecció completa de la instal·lació, comprenent: 
- Comprovació de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra-incendis. 
- Comprovació del quadre general de distribució, verificant els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes 
indirectes i directes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen. 
- Comprovació de la instal·lació de distribució, verificant l'aïllament, que entre cada conductor i el terra i entre cada dos 
conductors no serà inferior a 250.000 ohms. 
- xarxa d'equipotencialitat. 
- Quadres de protecció de línies, comprovant dispositius de protecció contra curtcircuits, així com les seves intensitats 
nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen. 
- Barres de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, mesura de la resistència a terra, comprovant que no 
sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, es comprovarà visualment l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta a 
terra amb el pericó i la continuïtat de la línia que els uneix. 
- comprovació visual de l'estat de corrosió de totes les connexions en la línia principal de terra, així com la continuïtat de la 
resta de línies. 

 C I  X X 5 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 
Normativa de la operació 
Reglamento electrotécnico de baja tensión. MI BT 042. Real Decreto 842/2002. 
Ordre del 14/5/87 i del 30/7/87. DOGC 12/6/87. 
Circular 11/88 de la Direcció General de Seguretat Industrial. 

 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres: Quadre 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Quadre: Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels interruptors i disjuntors, 
funcionament dels automatismes de protecció i comprovació i ajust dels relés tèrmics. 
Revisió dels fusibles i mesura del temps d'actuació de diferencials i proteccions contra contactes indirectes. 

 C C  X   1 any -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000 
Normativa de la operació 
Reglament Electrotécnico de baja tensión  Real Decreto 842/2002 MI BT 042. 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Quadre: Verificació i reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels conductors i inspecció del cablejat 
interior. 
Mesura de l'aïllament de conductors. 
Mesura de la resistència a terra de la regleta de terres del quadre. 

 C C  X   1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
Normativa de la operació 
Reglamento Electrotécnico de baja tensión Real Decreto 842/2002  MI BT 042. 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Quadre: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en especial del neutre, amb la 
finalitat de detectar la presència d'harmònics. 
Comprovació del equilibrat de fases i mesura de les tensions d'entrada i sortida del quadre. 

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Quadre: Revisió de l'estat general del quadre, elements mecànics del mateix, portes, panys i ferratges, suport d'elements, 
ancoratges del quadre i neteja general. 
Mesura de la posta a terra dels elements mecànics del quadre. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
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Enllumenat\ Distribució: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada: Conductors (Xarxa soterrada) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Conductors (Xarxa soterrada): Revisió visual de les tapes i tancaments dels pericons i punts registrables de la xarxa. 
Comprovació de l'aïllament dels conductors, connexions i derivacions. 

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,0100 0,0000 

 
Enllumenat\ Suport: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ Galv. fins 7,5 m.: Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): Revisió de l'estat del bàcul, portella de registre, verticalitat, estat dels ancoratges i nivell 
d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament del bàcul i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): Repintat de la base del bàcul fins la portella, mitjançant desengreixat amb dissolvents o 
detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic 
antioxidant. 

 C C      42 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): Neteja de la base del bàcul amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, eliminant les 
taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 

 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. fins a 5 m.: Columna (Galvanitzat fins a 5 
m.) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels ancoratges i 
nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt 
sintètic antioxidant. 

 C C      42 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
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Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, 
eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 

 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. entre 5 i 7,5 m.: Columna (Galvanitzat 
entre 5 i 7,5 m.) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.): Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, 
eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 

 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.): Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels ancoratges 
i nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.): Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt 
sintètic antioxidant. 

 C C      42 mesos -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 

 
Enllumenat\ Llumeneres: Inspecció tècnica enllumenat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per a millorar-la o corregir-la. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives: Lluminària (Decoratives) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Lluminària (Decoratives): Inspecció sistemàtica i funcional dels punts de llum, durant les hores de funcionament, variant els 
moments de la inspecció per a cobrir al màxim els horaris establerts. 

 C C      2 mesos -1 0,000 Ut 0,0030 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Lluminària (Decoratives): Neteja de les llumeneres, de la part externa i interna de la cubeta i del reflector de la lluminària. 
S'adequarà o substituirà alhora el junt d'estanquitat en les lluminàries tancades. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 

 
Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors: Projectors 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Projectors: Inspecció ordinària dels projectors, verificant l'ajust del centrat de la làmpada, tensió d'encebat de l'arc, durada 
dels impulsos de l'encebat, neteja de reixes i filtres d'aire. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,2800 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Projectors: Neteja dels projectors, inclòs desmuntatge de vidre frontal, neteja de miralls parabòlics, reflector i neteja de la 
làmpada. 
Ajust del centrat de la làmpada. 
S'adequarà o substituirà alhora els junts d'estanquitat i de tancament. 

 C C      9 mesos -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions d'aigua 
 
Identificació: Instal·lació d'aigua 

 
Reg: Inspecció tècnica sistema reg automàtic 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica sistema reg automàtic: Inspecció tècnica de la xarxa de reg automàtic, revisant els elements de regulació, 
programació automàtica i/o sistema manual de reg, situació, adequació i estat de les boques de reg, mecanismes, etc. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè: Canonades (Sintètic) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Canonades (Sintètic): Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions vistes en punts de consum, 
proteccions de la xarxa soterrada, etc. 

 C C      2 anys -1 0,000 M 0,0100 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Canonades (Sintètic): Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 

 C C      4 anys -1 0,000 M 0,0060 0,0000 

 
Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules: Vàlvules (Electrovàlvules) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Vàlvules (Electrovàlvules): Revisió de les vàlvules de la xarxa, comprovant el seu funcionament, neteja del cos de la vàlvula i 
membrana i reajustaments del seu connexionat i verificació de l'estanquitat. 
Es controlarà arribada del senyal elèctric a l'electrovàlvula i la seva tensió. 

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Mobiliari urbà 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de protecció: Inspecció tècnica proteccions 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica proteccions: Inspecció tècnica del conjunt d'elements de protecció, per tal de verificar l'estat general dels 
mateixos, comprovant que no estiguin trencats, rovellats, que els suports estiguin ben subjectes, la seva ubicació, necessitat 
de millora o augment del nombre d'elements per a cobrir les necessitats actuals. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre: Barana (Acer inoxidable) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Barana (Acer inoxidable): Neteja dels elements de la barana, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 

 C C      2 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Barana (Acer inoxidable): Revisió de l'estat de la barana, verificant l'ancoratge, estat dels suports i estabilitat del conjunt. 
Revisió de la corrosió dels elements metàl·lics. 

 C C      18 mesos -1 0,000 M 0,0200 0,0000 

 
El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa: Pilons (Fosa) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Pilons (Fosa): Neteja del piló, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 

 C C      2 mesos -1 0,000 Ut 0,1250 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Pilons (Fosa): Repintat del piló amb dues mans d'esmalt sintètic, netejant i sanejant prèviament les parts oxidades i donant 
emprimació antioxidant a les mateixes. 

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Pilons (Fosa): Revisió de l'estat del piló, verificant l'ancoratge, estabilitat i nivell de corrosió. 

 C C      18 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000 

 
El. de repòs: Inspecció tècnica elements repòs 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica elements repòs: Inspecció tècnica dels espais urbans que necessitin d'elements de repòs, la seva ubicació, 
disposició, nombre apropiat, etc. 
Es revisarà l'estat dels elements de repòs, per tal d'assegurar la seva solidesa i seguretat, fixacions, etc. 
 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
El. de repòs\ Bancs\ Formigó: Banc formigó 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Banc formigó: Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa, estabilitat i fixacions. 
Es comprovarà l'estat dels ancoratges a terra i nivell d'oxidació si són metàl·lics. 

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Banc formigó: Repintat dels elements de formigó amb pintura plàstica per a exteriors. 
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 C C      4 anys -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 

 
El. de jardineria: Inspecció tècnica accessoris jardineria 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica accessoris jardineria: Inspecció tècnica dels espais urbans on s'ubiquin els accessoris de jardineria, per tal 
de verificar la seva col·locació, disposició, nombre apropiat, etc. 
Es revisarà l'estat dels elements accessoris de jardineria per tal d'assegurar la seva solidesa i seguretat, fixacions, etc. 
Es controlarà la col·locació i adequació de cada tipus d'elements d'acord amb les amplades de la vorera i les mides de la 
seva ubicació respecte a la zona de pas de vianants i distància als vials. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
El. de jardineria\ Escocells\ Oberts\ Formigó: Escocell obert 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Escocell obert: Revisió del marc i elements de protecció del forat de l'escocell, verificant la posició dels mateixos i reposant-
los, si cal, a la seva posició original.  

 C C      2 anys -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000 

 
El. de neteja: Inspecció tècnica accessoris neteja 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica accessoris neteja: Verificació dels elements de neteja de mobiliari urbà. Comprovació de la ubicació de 
l'element respecte a la via pública, zones de pas, protecció i accés respecte als vianants. Revisió de l'estat general, 
estabilitat, ancoratges i condicions d'ús. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer inoxidable: Paperera peu, cos sencer acer inoxidable 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Paperera peu, cos sencer acer inoxidable: Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa, estabilitat i fixacions. 
Es comprovarà l'estat dels ancoratges a terra i nivell d'oxidació si són metàl·lics. 
Verificació dels elements metàl·lics i estat de corrosió general. 

 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Jardineria 
 
Identificació: Jardineria 

 
Manteniment del terreny: Inspecció tècnica manteniment terreny 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica manteniment terreny: Revisió de l'organització de les zones de jardí. 
Verificació de l'estat dels terrenys de jardí sense vegetació, per formacions especials, rocalls, llits de sorra, etc. 
Es determinarà la necessitat de reorganització de zones de jardí i sense vegetació, canvi o reposició. 
Verificació de l'estat de la composició de les terres de jardineria, pH i humitat. 

 C T      4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Manteniment del terreny\ Àrids: Àrids 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Àrids: Revisió de l'estat de terrenys especials de jardineria per formacions especials, com rocalls, llits de sorra, etc., 
verificant el nivell i manteniment de l'espai inicialment projectat. 

 C C      4 mesos -1 0,000 M2 0,0400 0,0000 

 
Arbrat\ Fulla caduca: Inspecció tècnica arbrat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica arbrat: Revisió visual de les unitats d'arbre per tal de detectar qualsevol anomalia patològica o mancança 
de nutrients. 
Identificació dels possibles perills o plagues, i programació de les futures operacions a efectuar en cada exemplar o grup 
d'exemplars. 
Es controlaran inclinacions pronunciades del tronc, així com l'estat del brancatge per tal de verificar si cal podar alguna 
branca que representi algun perill. 
Es controlaran les acumulacions de fulles a terra. 
Es controlarà la presència de nius d'aus que puguin representar sobrecàrregues excessives per a l'arbre. 
Definició de les operacions de manteniment especials o controls plaguicides no programades. 
Definició de l'adequació de nutrients i/o mancança dels mateixos, amb definició de les mesures reparadores. 
Revisió auditiva de l'estat del tronc, mitjançant colpeix del tronc amb maça de fusta. 

 C T      18 mesos -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ Port petit: Arbre port petit 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Arbre port petit: Aportació de nutrients en forma orgànica o mineral. L'aplicació es realitzarà en la zona de degoteig i en el 
voltant del tronc. 
Inclou la realització de reg per a facilitar la penetració dels nutrients. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Arbre port petit: Encoixinament del voltant de l'arbre, realitzada amb el material especificat pel tècnic especialista segons el 
tipus d'arbre. L'aplicació es realitzarà en un radi mínim de 1,5 m. al voltant del tronc de l'arbre i separat del mateix uns 3 
cm., amb un gruix de mitjana de 10 cm. 

 C C      3 anys -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Arbre port petit: Desherbatge al voltant del tronc per mitjans mecànics i/o químics. 
Escarificació de l'arbre, tant si hi ha escossell o no, trencant la crosta del sòl fins una fondària de 5 a 10 cm. L'operació serà 
sempre manual, sense malmetre les arrels. Si el terreny està excessivament endurit, s'ha de fer una aportació de sorra de 
silici i de matèria orgànica. 
Inspecció i revisió dels aspres i tensors, comprovant que estan correctament ajustats per tal que no escanyin o malmetin 
l'arbre i que siguin efectius perquè no es trenqui o caigui. 
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 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Arbre port petit: Poda de formació i refaldada dels arbres més joves. 
Poda de neteja i sanejament, aclarida i reducció de capçada dels arbres adults. 
S'esporgaran les branques malaltes, malmeses i mortes. 
La poda d'aquests arbres es realitzaran sempre a la tardor. 

 C C  X   1 any -1 0,000 Ut 0,3000 0,0000 
Normativa de la operació 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Artículo 8. 2. 

 
Arbrat\ Palmeres: Inspecció tècnica arbrat 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica arbrat: Revisió visual de les unitats d'arbre per tal de detectar qualsevol anomalia patològica o mancança 
de nutrients. 
Identificació dels possibles perills o plagues, i programació de les futures operacions a efectuar en cada exemplar o grup 
d'exemplars. 
Es controlaran inclinacions pronunciades del tronc, així com l'estat del brancatge per tal de verificar si cal podar alguna 
branca que representi algun perill. 
Es controlaran les acumulacions de fulles a terra. 
Es controlarà la presència de nius d'aus que puguin representar sobrecàrregues excessives per a l'arbre. 
Definició de les operacions de manteniment especials o controls plaguicides no programades. 
Definició de l'adequació de nutrients i/o mancança dels mateixos, amb definició de les mesures reparadores. 
Revisió auditiva de l'estat del tronc, mitjançant colpeix del tronc amb maça de fusta. 

 C T      18 mesos -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000 

 
Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà: Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules: Inspecció visual de deficiències apreciables per a definir la necessitat i nivell 
de fertilització. 
Aportació de nutrients en forma d'adobs orgànics o amb adobs químics d'alliberament lent. 
Aplicació sobre sòl humit o en èpoques de pluges i en la zona de degoteig de la corona. 
Inclou la realització de reg per a facilitar la penetració dels nutrients. 

 C C      1 any -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules: Encoixinament del voltant de la palmera, realitzada amb el material 
especificat pel tècnic especialista segons el tipus. 
L'aplicació es realitzarà en un radi mínim de 1,5 m. al voltant de l'estípit i separat del mateix uns 3 cm., amb un gruix de 
mitjana de 10 cm. 

 C C      3 anys -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules: Desherbatge al voltant del tronc de la palmera per mitjans mecànics i/o 
químics, fins deixar un aspecte sa i net, amb una entrega de l'estípit amb el terreny totalment uniforme. 
Escarificació del sòl, sobre tot quan la palmera es trobi en un escossell, trencant la crosta del sòl i efectuant un 
eixarcolament del terreny per tal d'oxigenar les arrels. L'operació serà sempre manual, sense malmetre les arrels. Si el 
terreny està excessivament endurit, s'ha de fer una aportació de sorra de silici i de matèria orgànica. 
Inspecció i revisió dels aspres i tensors, comprovant que estan correctament ajustats per tal que no escanyin, freguin o 
malmetin la palmera i que siguin efectius perquè no es trenqui o caigui. 
Els aspres o tensors de cable d'acer galvanitzat seran sempre amb tres o més direccions. 

 C C      6 mesos -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules: Esporga de la palmera tallant i traient les fulles i fruits. 
Supressió de les fulles verdes sense tallar-les arran d'estípit. Es conservaran les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi 
estan totalment adherides, i eliminant las que se'n desprenen fàcilment. 
La distància de tall de poda al tronc ha de ser uniforme. 
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Eliminació de fillols en les espècies prolífiques a generar-los. 
 C C  X   1 any -1 0,000 Ut 0,7000 0,0000 
Normativa de la operació 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Artículo 8. 2. 

 
Gespes\ Ornamentals standard: Gespa ornamental stàndard 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Gespa ornamental stàndard: Neteja de les àrees de gespa de residus vegetals i restes inorgàniques, pedres i brutícia. 
Repartiment dels enceballs i/o esmenes, incorporant-los a la gespa amb escampadors o rasclets. 
Fertilització amb adobs químics d'alliberament lent. 
Escarificació de la superfície de la capa de gespa, per a extreure la capa de feltre mitjançant escarificador. 
Aireig superficial de la gespa, o en profunditat en cas d'àrees de gespa excepcionalment compactades. 
Perforació de la superfície i extracció de part del substrat amb un airejador de pues buides. En cas necessari, es produirà un 
subsolatge amb incorporació, o no, de sorres amb contingut ric de matèries orgàniques. 
Resembrat de les àrees de gespa malmeses. 

 C C      5 mesos -1 0,000 M2 0,0140 0,0000 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Gespa ornamental stàndard: Comprovació de la uniformitat de reg automàtic, força d'arribada per a evitar descalçaments o 
erosions, absència d'embassaments o escorrenties. 
Programació de la freqüència i cabdals de reg, d'acord amb les característiques de la gespa, gespa acabada d'implantar o 
gespa consolidada i període estacional. 
La gespa nova acabada d'implantar rebrà regs freqüents i poc abundants. 
La gespa consolidada rebrà regs més abundants i espaiats. 

 C C      60 dies -1 0,000 M2 0,0070 0,0000 

 
Controls plaguicides: Inspecció tècnica controls plaguicides  
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Inspecció tècnica controls plaguicides : Inspecció general dels diferents tipus de material vegetal, per a determinar el nivell 
de qualitat sanitària de les diferents espècies ornamentals, i determinar els tractaments preventius i curatius encaminats al 
control de plagues i malures. 

 C T      4 anys -1 0,000 M2 0,0000 0,0000 

 
Controls plaguicides\ Control vegetal: Plaguicides (Control vegetal) 
Operació 

 T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h) 
Plaguicides (Control vegetal): Revisió i examen de les afeccions de plagues i malures, provocades per agents vegetals o 
proliferació d'elements vegetals no desitjats, que incideixen en l'estat de les espècies ornamentals. 
Determinació de les tasques preventives per a evitar la proliferació de plagues potencials o recurrents. 
Proposta, en cas necessari, del pla de control integrat amb l'ús d'elements de lluita biològica i productes plaguicides. 

 C C      2 mesos -1 0,000 M2 0,0050 0,0000 
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Calendari d’actuacions de 
manteniment preventiu 

 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en 
què s’ha de realitzar en l’espai urbà. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.  
 
Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:  
 
C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat 

(OCA) 
 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat 
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2014 
 
Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Paviments 
Calçades\ Continus\ De sauló 

 
Paviment calçades continu sauló: 
Desherbatge  

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Tractament antipols 

                C 
- 

      

Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ 
Tràfic mitja  

Paviment calçades continu 
mescla bituminosa, tràfi: 
Inspecció ordinària 

                C 
- 

      

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ 
Formigó  

Paviment calçades peces rígides 
llambordes formigó: Inspecció 
ordinària 

                C 
- 

      

Voravies\ Continus\ De formigó 
 

Junts (De formigó): Inspecció 
ordinària 

                C 
- 

      

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
 

Paviment peces rígides rajoles 
ceràmiques, panot: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Vorades 
 

Vorada: Inspecció ordinària                 C 
- 

      

Paviments esportius\ Platges piscines\ 
Exterior\ Fusta * 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Neteja i 
desinfecció del paviment 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Revisió i 
comprovació 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Senyalització viària 
Horitzontal\ Guals 

 
Guals: Inspecció ordinària                 C 

- 
      

   
 

Guals: Repintat                 C 
- 

      

Horitzontal\ Passos  
 

Passos: Inspecció ordinària                 C 
- 

      

   
 

Passos: Repintat                 C 
- 

      

 
Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lacions elèctriques 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 

 
Quadre: Proteccions     C 

- 
                  

   
 

Quadre: Conductors     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Quadre     C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ 
Galv. fins 7,5 m. 

 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. fins a 5 m. 

 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 
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Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
 

Lluminària (Decoratives): 
Inspecció ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Lluminària (Decoratives): Neteja     C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
 

Projectors: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

   
 

Projectors: Neteja                 C 
- 

      

 
Subsistema: Mobiliari urbà 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Mobiliari urbà 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 

 
Barana (Acer inoxidable): Neteja C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  

   
 

Barana (Acer inoxidable): 
Inspecció ordinària 

                C 
- 

      

El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
 

Pilons (Fosa): Neteja C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Pilons (Fosa): Inspecció ordinària                 C 
- 

      

El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer 
inoxidable 

 
Paperera peu, cos sencer acer 
inoxidable: Inspecció ordinària 

    C 
- 

          C 
- 

      

 
Subsistema: Jardineria 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Jardineria 
Manteniment del terreny\ Àrids 

 
Àrids: Inspecció ordinària     C 

- 
      C 

- 
      C 

- 
  

Arbrat\ Fulla caduca 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

                T 
- 

      

Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ 
Port petit 

 
Arbre port petit: Fertilització     C 

- 
                  

   
 

Arbre port petit: Manteniment 
general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Arbre port petit: Poda     C 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

                T 
- 

      

Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Fertilització 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Manteniment general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: Poda 

    C 
- 

                  

Gespes\ Ornamentals standard 
 

Gespa ornamental stàndard: 
Manteniment general 

C 
- 

        C 
- 

        C 
- 

  

   
* 

Gespa ornamental stàndard: 
Control de reg automàtic 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

Controls plaguicides\ Control vegetal 
 

Plaguicides (Control vegetal): 
Revisió ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 
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Any 2015 
 
Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Paviments 
Calçades\ Continus\ De sauló 

 
Paviment calçades continu sauló: 
Desherbatge  

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Tractament antipols 

          C 
- 

            

Voravies\ Continus\ De formigó 
 

Paviment voravia continu terratzo 
"in situ" o form: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
 

Paviment peces rígides rajoles 
ceràmiques, panot: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Terratzo 
 

Paviment voravies peces rígides 
rajoles ciment, te: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Paviments esportius\ Platges piscines\ 
Exterior\ Fusta * 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Neteja i 
desinfecció del paviment 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Revisió i 
comprovació 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Senyalització viària 
Horitzontal\ Passos  

 
Passos: Inspecció ordinària           C 

- 
            

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Col·lectors\ 
Polietilè 

 
Col·lectors: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ 
Col·lectors\ PVC 

 
Col·lectors: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

 
Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lacions elèctriques 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 

 
Quadre: Proteccions     C 

- 
                  

   
 

Quadre: Conductors     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Demanda     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Quadre     C 
- 

                  

Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada 
 

Conductors (Xarxa soterrada): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\  Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.):     C                   
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Galv. fins 7,5 m. Inspecció ordinària - 
   

 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. fins a 5 m. 

 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
 

Lluminària (Decoratives): 
Inspecció ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Lluminària (Decoratives): Neteja     C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
 

Projectors: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

   
 

Projectors: Neteja           C 
- 

            

 
Subsistema: Instal·lacions d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lació d'aigua 
Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè 

 
Canonades (Sintètic): Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules 
 

Vàlvules (Electrovàlvules): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Mobiliari urbà 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Mobiliari urbà 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 

 
Barana (Acer inoxidable): Neteja C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  

El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
 

Pilons (Fosa): Neteja C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Pilons (Fosa): Repintat     C 
- 

                  

El. de repòs\ Bancs\ Formigó 
 

Banc formigó: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

El. de jardineria\ Escocells\ Oberts\ Formigó 
 

Escocell obert: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer 
inoxidable 

 
Paperera peu, cos sencer acer 
inoxidable: Inspecció ordinària 

    C 
- 

          C 
- 

      

 
Subsistema: Jardineria 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Jardineria 
Manteniment del terreny\ Àrids 

 
Àrids: Inspecció ordinària     C 

- 
      C 

- 
      C 

- 
  

Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ 
Port petit 

 
Arbre port petit: Fertilització     C 

- 
                  

   
 

Arbre port petit: Manteniment 
general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Arbre port petit: Poda     C 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Fertilització 

    C 
- 

                  

    Palmera port mitjà altre,     C           C       
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multicaules, unicaules: 
Manteniment general 

- - 

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: Poda 

    C 
- 

                  

Gespes\ Ornamentals standard 
 

Gespa ornamental stàndard: 
Manteniment general 

      C 
- 

        C 
- 

      

   
* 

Gespa ornamental stàndard: 
Control de reg automàtic 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

Controls plaguicides\ Control vegetal 
 

Plaguicides (Control vegetal): 
Revisió ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 
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Any 2016 
 
Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Paviments 
Calçades\ Continus\ De sauló 

 
Paviment calçades continu sauló: 
Desherbatge  

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Tractament antipols 

    C 
- 

                C 
- 

Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ 
Tràfic mitja  

Paviment calçades continu 
mescla bituminosa, tràfi: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ 
Formigó  

Paviment calçades peces rígides 
llambordes formigó: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Continus\ De formigó 
 

Junts (De formigó): Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
 

Paviment peces rígides rajoles 
ceràmiques, panot: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Vorades 
 

Vorada: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

Paviments esportius\ Platges piscines\ 
Exterior\ Fusta * 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Neteja i 
desinfecció del paviment 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Revisió i 
comprovació 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Senyalització viària 
Horitzontal\ Guals 

 
Guals: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

   
 

Guals: Repintat     C 
- 

                  

Horitzontal\ Passos  
 

Passos: Inspecció ordinària     C 
- 

                C 
- 

   
 

Passos: Repintat     C 
- 

                  

 
Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lacions elèctriques 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 

 
Quadre: Proteccions     C 

- 
                  

   
 

Quadre: Conductors     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Quadre     C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ 
Galv. fins 7,5 m. 

 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Repintat base 

                C 
- 

      

   
 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 
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Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. fins a 5 m. 

 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Repintat base 

                C 
- 

      

   
 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Repintat base 

                C 
- 

      

Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
 

Lluminària (Decoratives): 
Inspecció ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Lluminària (Decoratives): Neteja     C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
 

Projectors: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

   
 

Projectors: Neteja     C 
- 

                C 
- 

 
Subsistema: Mobiliari urbà 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Mobiliari urbà 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 

 
Barana (Acer inoxidable): Neteja C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  C 

- 
  

   
 

Barana (Acer inoxidable): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
 

Pilons (Fosa): Neteja C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Pilons (Fosa): Inspecció ordinària     C 
- 

                  

El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer 
inoxidable 

 
Paperera peu, cos sencer acer 
inoxidable: Inspecció ordinària 

    C 
- 

          C 
- 

      

 
Subsistema: Jardineria 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Jardineria 
Manteniment del terreny\ Àrids 

 
Àrids: Inspecció ordinària     C 

- 
      C 

- 
      C 

- 
  

Arbrat\ Fulla caduca 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

    T 
- 

                  

Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ 
Port petit 

 
Arbre port petit: Fertilització     C 

- 
                  

   
 

Arbre port petit: Encoixinament     C 
- 

                  

   
 

Arbre port petit: Manteniment 
general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Arbre port petit: Poda     C 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

    T 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Fertilització 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Encoixinament 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 

    C 
- 

          C 
- 
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Manteniment general 
   

 
Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: Poda 

    C 
- 

                  

Gespes\ Ornamentals standard 
 

Gespa ornamental stàndard: 
Manteniment general 

  C 
- 

        C 
- 

        C 
- 

   
* 

Gespa ornamental stàndard: 
Control de reg automàtic 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

Controls plaguicides\ Control vegetal 
 

Plaguicides (Control vegetal): 
Revisió ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 
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Any 2017 
 
Subsistema: Tancaments  
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Tancaments 
Reixats 

 
Inspecció tècnica reixats: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Reixats\ Barrots\ Sobre-mur\ Acer pintat 
 

Reixat (Acer pintat): Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Paviments 
Calçades 

 
Inspecció tècnica calçades: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Calçades\ Continus\ De sauló 
 

Paviment calçades continu sauló: 
Desherbatge  

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Paviment calçades continu sauló: 
Tractament antipols 

                C 
- 

      

Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ 
Tràfic mitja  

Paviment calçades continu 
mescla bituminosa, tràfi: 
Inspecció ordinària 

                C 
- 

      

Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ 
Formigó  

Paviment calçades peces rígides 
llambordes formigó: Inspecció 
ordinària 

                C 
- 

      

Voravies 
 

Inspecció tècnica voravies: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Voravies\ Continus\ De formigó 
 

Paviment voravia continu terratzo 
"in situ" o form: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Junts (De formigó): Inspecció 
ordinària 

                C 
- 

      

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
 

Paviment peces rígides rajoles 
ceràmiques, panot: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Terratzo 
 

Paviment voravies peces rígides 
rajoles ciment, te: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Voravies\ Vorades 
 

Vorada: Inspecció ordinària                 C 
- 

      

Paviments esportius\ Platges piscines\ 
Exterior\ Fusta * 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Neteja i 
desinfecció del paviment 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : 
Reenvernissat 

    C 
- 

                  

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Revisió i 
comprovació 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Senyalització viària 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Senyalització viària 
Horitzontal  Inspecció tècnica senyalització     T                   
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horitzontal: Inspecció tècnica - 
Horitzontal\ Guals 

 
Guals: Inspecció ordinària                 C 

- 
      

   
 

Guals: Repintat                 C 
- 

      

Horitzontal\ Passos  
 

Passos: Inspecció ordinària                 C 
- 

      

   
 

Passos: Repintat                 C 
- 

      

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs 

 
Inspecció tècnica instal·lació 
sanejament: Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Col·lectors\ 
Polietilè 

 
Col·lectors: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ 
Col·lectors\ PVC 

 
Col·lectors: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

 
Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lacions elèctriques 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 

 
Quadre: Proteccions     C 

- 
                  

   
 

Quadre: Conductors     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Demanda     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Quadre     C 
- 

                  

Enllumenat\ Distribució 
 

Inspecció tècnica enllumenat: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada 
 

Conductors (Xarxa soterrada): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport 
 

Inspecció tècnica enllumenat: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ 
Galv. fins 7,5 m. 

 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. fins a 5 m. 

 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Neteja 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres 
 

Inspecció tècnica enllumenat: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
 

Lluminària (Decoratives): 
Inspecció ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Lluminària (Decoratives): Neteja     C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
 

Projectors: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

   
 

Projectors: Neteja                 C 
- 
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Subsistema: Instal·lacions d'aigua 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lació d'aigua 
Reg 

 
Inspecció tècnica sistema reg 
automàtic: Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè 
 

Canonades (Sintètic): Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Canonades (Sintètic): Prova 
d'estanquitat i pressió 

    C 
- 

                  

Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules 
 

Vàlvules (Electrovàlvules): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Mobiliari urbà 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Mobiliari urbà 
El. de protecció 

 
Inspecció tècnica proteccions: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 
 

Barana (Acer inoxidable): Neteja C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Barana (Acer inoxidable): 
Inspecció ordinària 

                C 
- 

      

El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
 

Pilons (Fosa): Neteja C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  

   
 

Pilons (Fosa): Repintat     C 
- 

                  

   
 

Pilons (Fosa): Inspecció ordinària                 C 
- 

      

El. de repòs 
 

Inspecció tècnica elements repòs: 
Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

El. de repòs\ Bancs\ Formigó 
 

Banc formigó: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

   
 

Banc formigó: Repintat     C 
- 

                  

El. de jardineria 
 

Inspecció tècnica accessoris 
jardineria: Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

El. de jardineria\ Escocells\ Oberts\ Formigó 
 

Escocell obert: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

El. de neteja 
 

Inspecció tècnica accessoris 
neteja: Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer 
inoxidable 

 
Paperera peu, cos sencer acer 
inoxidable: Inspecció ordinària 

    C 
- 

          C 
- 

      

 
Subsistema: Jardineria 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Jardineria 
Manteniment del terreny 

 
Inspecció tècnica manteniment 
terreny: Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Manteniment del terreny\ Àrids 
 

Àrids: Inspecció ordinària     C 
- 

      C 
- 

      C 
- 

  

Arbrat\ Fulla caduca 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

                T 
- 

      

Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ 
Port petit 

 
Arbre port petit: Fertilització     C 

- 
                  

   
 

Arbre port petit: Manteniment 
general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Arbre port petit: Poda     C 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres 
 

Inspecció tècnica arbrat: 
Inspecció tècnica  

                T 
- 
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Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Fertilització 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Manteniment general 

    C 
- 

          C 
- 

      

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: Poda 

    C 
- 

                  

Gespes\ Ornamentals standard 
 

Gespa ornamental stàndard: 
Manteniment general 

        C 
- 

        C 
- 

    

   
* 

Gespa ornamental stàndard: 
Control de reg automàtic 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

Controls plaguicides 
 

Inspecció tècnica controls 
plaguicides : Inspecció tècnica 

    T 
- 

                  

Controls plaguicides\ Control vegetal 
 

Plaguicides (Control vegetal): 
Revisió ordinària 

C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 

  C 
- 
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Any 2018 
 
Subsistema: Paviments 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Paviments 
Calçades\ Continus\ De sauló 

 
Paviment calçades continu sauló: 
Desherbatge  

    C 
- 

                  

Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
 

Paviment peces rígides rajoles 
ceràmiques, panot: Inspecció 
ordinària 

    C 
- 

                  

Paviments esportius\ Platges piscines\ 
Exterior\ Fusta * 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Neteja i 
desinfecció del paviment 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

                  

   
 

Platja de piscina de fusta 
instal·lació exterior : Revisió i 
comprovació 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Col·lectors\ 
Polietilè 

 
Col·lectors: Inspecció interior     C 

- 
                  

Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ 
Col·lectors\ PVC 

 
Col·lectors: Inspecció interior     C 

- 
                  

 
Subsistema: Instal·lacions elèctriques 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Instal·lacions elèctriques 
Baixa tensió 

 
Electricitat Baixa Tensió: 
Inspecció periòdica 

    I 
- 

                  

Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 
 

Quadre: Proteccions     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Conductors     C 
- 

                  

   
 

Quadre: Quadre     C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ 
Galv. fins 7,5 m. 

 
Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. fins a 5 m. 

 
Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.): 
Neteja 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ 
Galv. entre 5 i 7,5 m. 

 
Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Neteja 

    C 
- 

                  

   
 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 
m.): Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
 

Lluminària (Decoratives): 
Inspecció ordinària 

C 
- 

  C 
- 

                  

   
 

Lluminària (Decoratives): Neteja     C 
- 

                  

Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
 

Projectors: Inspecció ordinària     C 
- 

                  

 
Subsistema: Mobiliari urbà 
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Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Mobiliari urbà 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 

 
Barana (Acer inoxidable): Neteja C 

- 
  C 

- 
                  

El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
 

Pilons (Fosa): Neteja C 
- 

  C 
- 

                  

El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer 
inoxidable 

 
Paperera peu, cos sencer acer 
inoxidable: Inspecció ordinària 

    C 
- 

                  

 
Subsistema: Jardineria 
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D 

Identificació: Jardineria 
Manteniment del terreny\ Àrids 

 
Àrids: Inspecció ordinària     C 

- 
                  

Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ 
Port petit 

 
Arbre port petit: Fertilització     C 

- 
                  

   
 

Arbre port petit: Manteniment 
general 

    C 
- 

                  

   
 

Arbre port petit: Poda     C 
- 

                  

Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Fertilització 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: 
Manteniment general 

    C 
- 

                  

   
 

Palmera port mitjà altre, 
multicaules, unicaules: Poda 

    C 
- 

                  

Gespes\ Ornamentals standard 
 

Gespa ornamental stàndard: 
Manteniment general 

    C 
- 

                  

   
* 

Gespa ornamental stàndard: 
Control de reg automàtic 

  C 
- 

                    

Controls plaguicides\ Control vegetal 
 

Plaguicides (Control vegetal): 
Revisió ordinària 

C 
- 

  C 
- 
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Plecs de condicions 
 
 

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment 
preventiu dels diferents subsistemes que composen l’espai urbà. En general els plecs contenen la 
definició del seu àmbit d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o 
recomanada, i finalment, les operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla 
de manteniment preventiu de l’espai urbà, agrupades pel responsable de la seva realització. 
 
Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades: 
 

− en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme. 
− si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de 

controlar en els calendaris d’operacions. 
− la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació. 
− la quarta columna correspon al responsable de l’operació. 
− en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria. 
− i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PTAFRE07) 
 

TANCAMENTS 
REIXATS    
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació a les divisòries lleugeres fixes, fetes amb reixes de malla metàl·lica, passamans, tubs, 
barrots o plaques de diversos materials (acer, fusta, forja o alumini). 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
Código Técnico de la Edificación.. "DB-SE-F- Fàbrica".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 14L. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.  
Sense rang normatiu del 01/04/2001 
PUBLIC. del 01/04/2001, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
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NTJ 01A (Part II). Norma Tecnolòica de Jardineria i Paisatgisme 
Disseny i projecte. Accessibilitat als espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o 
mobilitat reduïda: Mobiliari adaptat i espais d'ús comú accessibles.  
Sense rang normatiu del 01/03/1996 
PUBLIC. del 01/03/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús i de conservació de les reixes i divisòries lleugeres fixes. La inspecció es durà a terme 
observant, segons la solució constructiva, els següents aspectes: 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. 
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un 
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les 
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels 
espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat 
suficients. 
 
 
Identificació: Tancaments 

 
Reixats 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica reixats 
Inspecció tècnica per tal de detectar els defectes i situació del reixat, verificant 
desplaçaments i moviments respecte a la situació original. 
Comprovació de l'estat dels suports i ancoratges a terra i sobre murs, estat dels 
suport intermedis i de tensat, bastidors, subjeccions i tipus d'unió. Estat general 
de l'element principal. Trencaments de la malla, oxidacions, etc. 
Amidament Ut. de reixat 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
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L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar 
l'estat de les divisòries en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients. En 
les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les 
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat. Tots els treballs que així ho 
requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal. 
 
Si en les inspeccions s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels revestiments que 
puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà 
d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o 
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la 
normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Tancaments 

 
Reixats\ Barrots\ Sobre-mur\ Acer pintat 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Reixat (Acer pintat) 
Revisió de la formació de la reixa amb passamans, verificant els ancoratges a 
suports i unions entre elements. 
Comprovació del aplomat dels diferents elements. 
Revisió dels ancoratges soldats o encastats en obra i repàs dels elements oxidats. 
Amidament m2 de reixat 

* 4 anys Contractat 
 

    

Reixat (Acer pintat) 
Repintat dels elements metàl·lics de la reixa d'acer, mitjançant dues mans de 
d'esmalt sintètic, previ sanejament de les zones oxidades i aplicació 
d'emprimació antioxidant en dues mans. 
 
Amidament m2 de reixa. 

* 6 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PPACAL10) 
 

PAVIMENTS 
CALÇADES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són 
d'aplicació en els paviments de calçada de tipus continú i de peces rígides, incloent rigoles i 
elements complementaris de calçada. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Norma 6.1- IC. "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras.  
Orden FOM/3460 del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación 
de firmes", de la Instrucción de carreteras..  
Orden del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003, 07/10/2004 
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Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.. 
 
NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.  
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 
 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 
 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.  
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
Els paviments que es col·loquin de nou, hauran de complir la normativa vigent en quant a 
homologació de la seva qualitat i característiques. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
general, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús i de conservació dels paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que 
generin perill per a les persones i/o tràfic. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones o circulació, ho comunicarà a la 
propietat de forma immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de 
tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 
 
Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a 
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el 
tipus d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a 
les persones i/o circulació. 
 
 
Identificació: Paviments 
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Calçades 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica calçades 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de calçada, 
comprovant la inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol 
altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus de trànsit, 
condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al manteniment o aconsellar el 
seu canvi o reforç. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
Periòdicament d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions 
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments i rigoles en condicions òptimes de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les 
persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de 
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, l’empresa adjudicatària ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d'impedir l'ús dels espais afectats, adoptant 
les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible tornar a la normalitat en condicions de 
seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Paviments 

 
Calçades\ Continus\ De sauló 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades continu sauló 
Aplicació de productes herbicides. 
Amidament m2. de paviment. 

* 1 any Contractat 
 

    

Paviment calçades continu sauló 
Revisió del paviment de sauló, verificant el seu estat, vores de delimitació del 
paviment, superfície neta, anivellament, capacitat drenant de la superfície i no 
formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Determinació de l'aportació d'àrids i/o aplanament del camí. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
 
Amidament m2. de paviment. 
Es donaran les instruccions oportunes, en cas de necessitat de reposició d'àrids 
per erosió o millora d'anivellament, determinant el tipus, compactació, quantitat i 
punts d'aplicació. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Paviment calçades continu sauló * 9 mesos Contractat     
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Repartiment manual o amb hidronetejadora, de producte per a reduir 
l'aixecament de pols, com el clorur de calci. 
Amidament m2. de paviment. 
Aquesta operació es farà coincidir sempre després d'una neteja i reg del 
paviment. 

 

 
Calçades\ Continus\ Mescla bituminosa\ Tràfic mitja 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades continu mescla bituminosa, tràfi 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Fissures superficials malla petita - Envelliment capa rodadura, manca capacitat 
portant, manca de gruix paviment. 
- Roderes per enfonsament - Compactació insuficient de la base, excés de tràfec 
pesant i temperatura. 
- Envelliment superficial (clivelles) - Pèrdua de lligant, defectes en mescla, 
descomposició d'àrids. 
- Desgast de junts - Defectes d'execució de junts, retracció de capes inferiors. 
- Rugositat - Deficiències lligant, dosificació poc adequada, àrids hidròfils. 
- Pelades - Manca d'adherència entre capes, gruix insuficient capa rodadura, 
excés d'humitat en l'execució. 
- Fissures superficials - Deficiències lligant, mala dosificació, excés de 
compactació i/o fins, excés de temperatura al compactar. 
- Petites ondulacions - Assentaments diferencials, manca d'estabilitat de mescla, 
defectes en capa de rodadura. 
- Grans ondulacions - Assentaments diferencials, defectes en capes inferiors. 
- Disgregacions - Defectes en capa de rodadura, manca de qualitat d'àrids. 
- Lliscaments - Àrids poc adequats en capa rodadura, excés de tràfic. 
- Depressions - Defectes de dosificació, defectes de compactació, drenatge 
insuficient. 
- Afloraments de serveis - Compactació deficient de la rasa de servei, manca de 
drenatge en al rasa de servei. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
Calçades\ Peces rígides\ Llambordes\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment calçades peces rígides llambordes formigó 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovació de la funcionalitat de cunetes i desguassos. 
Comprovacions d'ús, adequació de base al trànsit previst i assentament per 
deficiències en bases o esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Pèrdua de llambordes - Deficiències en el morter de fixació, trencament previs 
de llambordes. 
- Roderes - Sobrecàrregues de trànsit, mancances de la capa base. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la 
sota-base, manca de compactació de la sota-base. 
- Fissures sense assentaments - Junts deficients en capa base, retracció de base 
de formigó. 
- Fissures amb assentaments - Trencament de capa de formigó, assentaments 

* 18 mesos Contractat 
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diferencials. 
Amidament m2. de paviment. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PPAVOR13) 
 

PAVIMENTS 
VORAVIES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació en els paviments de voravies, de tipus continu i de peces rígides, incloses vorades i 
encintats d'escossell. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Norma 6.1- IC. "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras.  
Orden FOM/3460 del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación 
de firmes", de la Instrucción de carreteras..  
Orden del 28/11/2003 
BOE del 12/12/2003, 07/10/2004 
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Corrección de erratas de la Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre.. 
 
NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.  
Orden del 04/10/1973 
BOE del 13/10/1973 
 
NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 26/02/1984 
 
NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.  
Orden del 15/02/1984 
BOE del 01/03/1984 
 
NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.  
Orden del 08/04/1986 
BOE del 18/04/1986 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
Els paviments que es col·loquin de nou, hauran de complir la normativa vigent en quant a 
homologació de la seva qualitat i característiques. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
general, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús i de conservació dels paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que 
generin perill per a les persones i/o tràfic. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones o circulació, ho comunicarà a la 
propietat de forma immediata per tal d’impedir l’ús dels espais afectats fins que sigui possible de 
tornar a la normalitat en condicions de seguretat suficients. 
 
La inspecció tècnica dels paviments consistirà en: 
 
Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a 
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el 
tipus d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a 
les persones i/o circulació. 
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Identificació: Paviments 
 
Voravies 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica voravies 
Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació del paviment de voravia, 
comprovant la inexistència de fissures, trencaments, degradacions o qualsevol 
altre tipus de deficiència. 
 
Es determinaran les sobrecàrregues no previstes inicialment, tipus d'ús, 
condicions climàtiques, etc. que puguin afectar al manteniment o aconsellar el 
seu canvi o reforç. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions 
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments i rigoles en condicions òptimes de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les 
persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de 
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, l'empresa adjudicatària ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d'impedir l’ús dels espais afectats, i 
s'adoptaran les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible tornar a la normalitat en 
condicions de seguretat suficients. 
 
 
Identificació: Paviments 

 
Voravies\ Continus\ De formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment voravia continu terratzo "in situ" o form 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, presència d'esquerdes, anivellament, anivellament i no formació 
de xaragalls 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores. 
 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 2 anys Contractat 
 

    

Junts (De formigó) 
Retirada del material segellant dels junts, buidant i netejant fins una fondària 
mínima de 25 mm. 
Retirada de les pedres o elements aliens que estiguin encastats en els junts. 

* 150 mesos Contractat 
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Raspat i sanejat de les parets del junt, deixant-les seques i netes. 
Aplicació de producte d'emprimació prèvia. 
Aplicació del nou producte segellant, assegurant el replè total del junt i eliminant 
el sobrant. 
Amidament m. de junt. 
Junts (De formigó) 
Revisió dels junts de dilatació, retracció i junts d'execució, verificant el seu estat, 
nivell de segellat, separació adequada i comportament elàstic. 
Retirada de qualsevol element aliè encastat al junt. 
Comprovació de les superfícies properes als junts, per a detectar anomalies que 
puguin indicar desplaçaments inadequats per deficiències en les capes inferiors, 
esquerdes per deficient execució, etc. 
Amidament m. de junt 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Panot 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment peces rígides rajoles ceràmiques, panot 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la 
sota-base, manca de compactació de la sota-base. 
- Trencament de rajoles - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Voravies\ Peces rígides\ Rajoles\ Terratzo 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paviment voravies peces rígides rajoles ciment, te 
Revisió del paviment, verificant el seu estat, vores de delimitació del paviment, 
superfície neta, anivellament i no formació de xaragalls. 
Comprovacions d'ús i assentament per deficiències en bases o esplanades 
defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó, assentaments de la 
sota-base, manca de compactació de la sota-base. 
- Trencament de rajoles - Fixació deficient, manca de gruix, sobrecàrregues. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament m2. de paviment. 
 

* 2 anys Contractat 
 

    

 
Voravies\ Vorades 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Vorada 
Revisió de l'estat de les vorades, verificant les peces trencades que necessiten 
reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb la vorera, separació de 
junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 

* 18 mesos Contractat 
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esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament ml. de vorada. 

 

  
 
 



PLA DE MANTENIMENT DE L'ESPAI URBÀ  
DOCTOR PUJOL  
43870 - AMPOSTA (TARRAGONA) 
 

 
 56 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment () 
 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS ESPORTIUS EXTERIORS 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als paviments esportius d'instal·lacions esportives exteriors. 
 
Els paviments esportius que es consideren són els següents: 
- Petris 
- Sintètics 
- Naturals 
- Gespes 
 
 
 
NORMATIVA 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Pavimentos deportivos. Determianción de la resistencia de las juntas de los pavimentos sintéticos.  
Sin rango normativo UNE-EN 12228:2008 del 16/12/2002 
BOE del 16/12/2008 
 
Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14877 del 01/12/2006 
BOE del 01/12/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006/AC:2006 del 05/07/2006 
BOE del 05/07/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales no 
aglomerados para espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14956:2006 del 05/07/2006 
BOE del 05/07/2006 
 
Pavimentos deportivos. Determinación del comportamiento bajo carga rodante.  
Sin rango normativo UNE-EN 1569:2000 del 28/02/2000 
BOE del 28/02/2000 
 
Pavimentos para superificies deportivas. Procedimineto para la preparación de probetas de ensayo 
de hierba artificial y moqueta.  
Sin rango normativo UNE-EN 12229:2000 del 21/05/2000 
BOE del 21/05/2000 
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Pavimentos para superficies deportivas. Determinación del espesor de pavimentos sintéticos para 
superficies deportivas.  
Sin rango normativo UNE-EN 1969:2000 del 14/07/2000 
BOE del 14/07/2000 
 
Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14808:2006 del 28/06/2006 
BOE del 28/06/2006 
 
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en superficies de 
hierba natural para fútbol y rugby.  
Sin rango normativo UNE 41959-2:2002 IN del 23/04/2002 
BOE del 23/04/2002 
 
Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto de 
condiciones variadas de agua, hielo y calor.  
Sin rango normativo UNE-EN 13476:2006 del 21/06/2006 
BOE del 21/06/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la pelota. Tenis.  
Sin rango normativo UNE-EN 13865:2006 del 26/07/2006 
BOE del 26/07/2006 
 
Superficies sintéticas para espacios de exterior. Envejecimiento artificial.  
Sin rango normativo UNE-EN 14836:2006 del 20/09/2006 
BOE del 20/09/2006 
 
Supericies deportivas. Determinación de la resistencia de los clavos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14810:2006 del 25/10/2006 
BOE del 25/10/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento.  
Sin rango normativo UNE-EN 14837:2006 del 31/10/2006 
BOE del 31/10/2006 
 
Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.  
Sin rango normativo UNE-EN 14877:2006 del 20/12/2006 
BOE del 20/12/2006 
 
Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba artificial al uso simulado.  
Sin rango normativo UNE-EN 15306:2008 del 02/04/2008 
BOE del 02/04/2008 
 
Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de la resistencia al impacto.  
Sin rango normativo UNE-EN 1517:2000 del 21/09/2000 
BOE del 21/09/2000 
 
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en agua caliente.  
Sin rango normativo UNE-EN 13744:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
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Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12232:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2006 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12233:2003 del 27/06/2003 
BOE del 27/06/2003 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2003 ERRATUM del 27/06/2006 
BOE del 27/06/2006 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de las características de tracción de las superficies 
deportivas sintéticas.  
Sin rango normativo UNE-EN 12230:2003 del 25/07/2003 
BOE del 25/07/2003 
 
Superficies para áreas deportivas. Determinación de la infiltración del agua.  
Sin rango normativo UNE-EN 12616:2003 del 12/09/2003 
BOE del 12/09/2003 
 
Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta vegetal del 
césped natural.  
Sin rango normativo UNE-EN 12231:2004 del 30/01/2004 
BOE del 30/01/2004 
 
Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical.  
Sin rango normativo UNE-EN 14809:2006 del 28/06/2006 
BOE del 26/01/2009 
 
Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superificies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.  
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2002 del 26/12/2002 
BOE del 26/12/2002 
 
Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al aire caliente.  
Sin rango normativo UNE-EN 13817:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas.  
Sin rango normativo UNE-EN 13864:2006 del 08/02/2006 
BOE del 08/02/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la absorcón de agua de minerales no aglomerados.  
Sin rango normativo UNE-EN 14952:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no aglomerados para 
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espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14953:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no 
aglomerados para espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14954:2006 del 31/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de los suelos 
minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior.  
Sin rango normativo UNE-EN 14955:2006 del 21/05/2006 
BOE del 31/05/2006 
 
Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a la abrasión del césped sintético sin relleno.  
Sin rango normativo UNE-EN 13672:2005 del 28/12/2005 
BOE del 28/12/2005 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions 
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments, en condicions òptimes de conservació, 
d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les 
persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de 
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'instal·lació. 
 
 
Identificació: Paviments 

 
Paviments esportius\ Platges piscines\ Exterior\ Fusta 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Platja de piscina de fusta instal·lació exterior  
Es realitzarà un prerrentat superficial amb mànega per tal de decantar les restes 
que puguin haver-se dipositat sobre la superfície i posterior rentat i desinfecció. 

* 1 dia Contractat 
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La neteja es farà realitzant fregat amb detergent, posterior esbandit amb aigua i 
posterior aplicació de producte desinfectant amb espectre d'acció bactericida, 
fungicida i viricida. 
Platja de piscina de fusta instal·lació exterior  
Es realitzarà un reenvernissat de la superfície amb vernís hidròfug i previ decapat 
si s'escau. 

* 4 anys Contractat 
 

    

Platja de piscina de fusta instal·lació exterior  
Es realitzarà una revisió que inclourà les següents operacions: 
- Revisió de l'estat de conservació del paviment, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de ruptures o degradacions 
del revestiment de protecció. 
- Comprovar que no hi hagin estelles a la fusta i que els cantells estàn en bon 
estat. 
- Comprovar que conserva la seva geometria original. 
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin afectar a la 
seguretat de pas de persones, es senyalitzarà, i es comunicarà la necessitat de 
dur a terme les mesures adequades. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especialista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser 
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En 
aquells casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la 
realització de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la 
documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de 
l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSVHOR19) 
 

SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
HORITZONTAL 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació a la senyalització viària horitzontal, limitadors d'espai i passos especials. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció del conjunt de 
senyalització horitzontal, per tal de verificar la seva funcionalitat i ubicació. 
 
Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment. 
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Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar 
un estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les 
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de la via pública, ho 
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels 
espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat 
suficients. 
 
 
Identificació: Senyalització viària 

 
Horitzontal 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica senyalització horitzontal 
Inspecció tècnica de l'estat de conservació 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de verificar la 
funcionalitat de la senyalització horitzontal en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord 
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. 
En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions 
generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de 
compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Si en les visites d'inspecció s'observen lesions o defectes que puguin afectar la seguretat d'ús 
d'alguna part de la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures protectores 
provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un 
tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de 
forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat. 
 
 
Identificació: Senyalització viària 

 
Horitzontal\ Guals 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Guals 
Revisió de l'estat de les vorades especials per a guals, verificant les peces 
trencades que necessiten reparació o reposició, fixació al paviment, enrasat amb 
la vorera, separació de junts i estat del material entre junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 

* 18 mesos Contractat 
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- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Revisió de les marques de pintura en paviment per guals. 
Amidament ml. de vorada. 
Guals 
Repintat de les marques de senyalització de guals en paviments amb pintura 
especial reflectora. 
Amidament Ut. de gual. 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
Horitzontal\ Passos  
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Passos 
Revisió de l'estat de les senyalitzacions de carrils de circulació i de bicicletes, 
passos de vianants, etc. verificant l'estat de la pintura. 
Comprovació de les vorades especials per interseccions i canvis de paviments, 
verificant les peces trencades que necessiten reparació o reposició, fixació al 
paviment, enrasat amb la vorera, separació de junts i estat del material entre 
junts. 
Comprovacions d'ús, situació, alineació i assentament per deficiències en bases o 
esplanades defectuoses. 
Verificació de l'aparició de patologies, determinant les causes principals i 
operacions correctores: 
- Pèrdua de material en junts - Erosió per aigua, erosió per gelades. 
- Depressions - Trencaments de la capa de base de formigó. 
- Desgast excessiu - Manca de resistència al desgast, manca de resistència a la 
intempèrie, peces deficients. 
- Pèrdua d'adherència. 
- Decalatge - Assentaments diferencials. 
Amidament ml. de carril senyalitzat. 

* 9 mesos Contractat 
 

    

Passos 
Repintat de les marques de senyalització de carrils i passos de vianants en 
paviments amb pintura especial reflectora. 
Amidament ml. de carril. 

* 18 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PSAXDE20) 
 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
XARXA DE DESGUÀS 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de la xarxa de desguàs 
des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram públic, inclosos els 
drenatges. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
5.2 IC. Instrucción de carreteras. Drenaje superficial.  
Orden del 14/05/1990 
BOE del 23/05/1990 
 
5.1 IC . Instrucción de carreteras. Drenaje.  
Orden del 21/06/1965 
BOE del 17/09/1965 
 
PPTG - TSP - 86. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones..  
Orden del 15/09/1986 
BOE del 23/09/1986 
Corrección de errores de 28 de febrero de 1987.. 
 
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".  
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006 
BOE del 28/03/2006 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
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relativos a firmes y pavimentos.. 
 
EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.  
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008 
BOE del 22/08/2008 
 
Ley de Residuos.  
Ley 10/1998 del 21/04/1998 
BOE del 22/04/1998 
 
Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus.  
Decret 1/2009 del 21/07/2009 
DOGC del 28/07/2009 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.  
Orden del 31/07/1973 
BOE del 08/09/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la 
componen. 
 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 

 
Xarxa de desguàs 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica instal·lació sanejament 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant el seu estat, 
funcionament i nivell de dimensionat per les necessitats actuals. 
Es verificaran els pendents i la velocitat d'evacuació, i es determinarà la 
necessitat de reparació i/o neteja especial. 
Ut. d'instal·lació. 

* 4 anys Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 

 
Xarxa de desguàs\ Clavegueres\ Col·lectors\ Polietilè 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Col·lectors 
Revisió de l'estat general dels col·lectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell 
d'evacuació. 
ml. de col·lector. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Col·lectors 
Revisió de l'interior dels col·lectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions 
amb ramals secundaris i acords a pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 
ml. de col·lector. 

* 5 anys Contractat 
 

    

Col·lectors 
Neteja de l'interior dels col·lectors principals per camió cisterna amb aigua a 
pressió (alta pressió i alt buit). 
ml. de col·lector. 

* 90 mesos Contractat 
 

    

 
Xarxa de desguàs\ Claveguerams\ Col·lectors\ PVC 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Col·lectors 
Revisió de l'estat general dels col·lectors. 
Verificant el seu funcionament, absència de fuites i/o obstruccions i nivell 
d'evacuació. 
ml. de col·lector. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Col·lectors 
Revisió de l'interior dels col·lectors, per a revisar l'estat de neteja, connexions 
amb ramals secundaris i acords a pous i registres. 
S'informarà de l'estat i de la necessitat de neteja a pressió. 
ml. de col·lector. 

* 5 anys Contractat 
 

    

Col·lectors 
Neteja de l'interior dels col·lectors principals per camió cisterna amb aigua a 
pressió (alta pressió i alt buit). 
ml. de col·lector. 

* 90 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELBTE23) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
BAIXA TENSIÓ 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des de la 
connexió de servei (subministrament de la xarxa elèctrica), passant pel control, els quadres elèctrics 
secundaris, la distribució, i fins als quadres de serveis dels punts de consum d'enllumenat, 
semàfors, etc. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Modificación de la MI BT 040.  
Orden del 28/07/1980 
BOE del 13/08/1980 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
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Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, del funcionament, 
del manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la 
componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s’haurà de 
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre. 
 
Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu 
funcionament habitual es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. Es 
considera que varien les condicions d'ús en el següent cas: 
 
- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense 
intervenció d'instal·lador autoritzat o tècnic competent segons correspongui. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la 
normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Baixa tensió\ Maniobres\ Quadres 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Quadre 
Verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra 
dels interruptors i disjuntors, funcionament dels automatismes de protecció i 
comprovació i ajust dels relés tèrmics. 
Revisió dels fusibles i mesura del temps d'actuació de diferencials i proteccions 
contra contactes indirectes. 
Amidament Ut. quadre. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Quadre 
Verificació i reajustament de les connexions elèctriques a les regletes dels 
conductors i inspecció del cablejat interior. 
Mesura de l'aïllament de conductors. 
Mesura de la resistència a terra de la regleta de terres del quadre. 
Amidament Ut. de quadre. 

* 1 any Contractat 
 

X   

Quadre 
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i 
en especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics. 
Comprovació del equilibrat de fases i mesura de les tensions d'entrada i sortida 
del quadre. 
L'operació es farà mesurant consums i valors durant una setmana seguida. 

* 2 anys Contractat 
 

    



PLA DE MANTENIMENT DE L'ESPAI URBÀ  
DOCTOR PUJOL  
43870 - AMPOSTA (TARRAGONA) 
 

 
 70 
 

Amidament Ut. de quadre. 
Quadre 
Revisió de l'estat general del quadre, elements mecànics del mateix, portes, 
panys i ferratges, suport d'elements, ancoratges del quadre i neteja general. 
Mesura de la posta a terra dels elements mecànics del quadre. 
Amidament Ut. de quadre. 

* 1 any Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especialista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser 
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En 
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la 
realització de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la 
documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de 
l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un OCA 
 
A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes 
de vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les 
operacions periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat 
d'aquestes inspeccions l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat 
obtingut. L'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a 
cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals 
amb la major brevetat possible. L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les 
inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant en tot moment el seu treball. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Baixa tensió 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Electricitat Baixa Tensió 
Inspecció completa de la instal·lació, comprenent: 
- Comprovació de l'existència de rètols i de la vigència dels elements contra-
incendis. 
- Comprovació del quadre general de distribució, verificant els dispositius de 
protecció contra curtcircuits, contactes indirectes i directes, així com les seves 
intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen. 
- Comprovació de la instal·lació de distribució, verificant l'aïllament, que entre 
cada conductor i el terra i entre cada dos conductors no serà inferior a 250.000 
ohms. 
- xarxa d'equipotencialitat. 
- Quadres de protecció de línies, comprovant dispositius de protecció contra 
curtcircuits, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 
conductors que protegeixen. 

* 5 anys OCA 
 

X X 
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- Barres de connexió a terra, i quan el terreny estigui més sec, mesura de la 
resistència a terra, comprovant que no sobrepassi el valor prefixat. Així mateix, 
es comprovarà visualment l'estat de corrosió de la connexió de la barra de posta 
a terra amb el pericó i la continuïtat de la línia que els uneix. 
- comprovació visual de l'estat de corrosió de totes les connexions en la línia 
principal de terra, així com la continuïtat de la resta de línies. 
Amidament Ut. de connexió de servei. 
L'empresa adjudicatària haurà d'estar present. 
Preu vàlid per a una connexió de servei fins a 50 kW. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELEND24) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
DISTRIBUCIÓ ENLLUMENAT 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des dels quadres 
de comandament fins als punts de servei de les llumeneres, incloent les connexions interiors dels 
bàculs i suports. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Modificación de la MI BT 040.  
Orden del 28/07/1980 
BOE del 13/08/1980 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del 
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manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la 
componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d’aquestes inspeccions, s’haurà de 
redactar un dictamen per a avaluar l’estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Distribució 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de 
fer per a millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la 
normativa de referència d’aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Distribució\ Xarxa soterrada 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Conductors (Xarxa soterrada) 
Revisió visual de les tapes i tancaments dels pericons i punts registrables de la 
xarxa. 
Comprovació de l'aïllament dels conductors, connexions i derivacions. 
Amidament Ut. de punt registrable. 

* 2 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELENS25) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
SUPORTS ENLLUMENAT 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als suports per a la instal·lació d'enllumenat públic i/o exterior. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Modificación de la MI BT 040.  
Orden del 28/07/1980 
BOE del 13/08/1980 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del 
manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la 
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componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de 
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Suport 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de 
fer per a millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la 
normativa de referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Bàculs\ Galv. fins 7,5 m. 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.) 
Revisió de l'estat del bàcul, portella de registre, verticalitat, estat dels ancoratges i 
nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament del bàcul i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 
Amidament Ut. de bàcul. 

* 1 any Contractat 
 

    

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.) 
Repintat de la base del bàcul fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a 
galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de bàcul. 

* 42 mesos Contractat 
 

    

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.) 
Neteja de la base del bàcul amb mitjans mecànics i amb productes de neteja, 
eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 
Amidament Ut. de bàcul. 

* 6 mesos Contractat 
 

    

Bàcul (Galvanitzat fins 7,5 m.) * 150 mesos Contractat     
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Repintat del bàcul, mitjançant desengreixat general amb detergents i/o 
dissolvents, emprimació d'una capa de resina epoxi especial per a galvanitzats i 
dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de bàcul. 

 

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. fins a 5 m. 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.) 
Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels 
ancoratges i nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 
Amidament Ut. de columna. 

* 1 any Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.) 
Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a 
galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

* 42 mesos Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.) 
Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de 
neteja, eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 
Amidament Ut. de columna. 

* 6 mesos Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat fins a 5 m.) 
Repintat de la columna, mitjançant desengreixat general amb detergents i/o 
dissolvents, emprimació d'una capa de resina epoxi especial per a galvanitzats i 
dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

* 150 mesos Contractat 
 

    

 
Enllumenat\ Suport\ Peu vertical\ Columnes\ Galv. entre 5 i 7,5 m. 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.) 
Neteja de la base de la columna amb mitjans mecànics i amb productes de 
neteja, eliminant les taques i grafitis i retirant els pòsters i papers enganxats. 
Amidament Ut. de columna. 

* 6 mesos Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.) 
Repintat de la columna, mitjançant desengreixat general amb detergents i/o 
dissolvents, emprimació d'una capa de resina epoxi especial per a galvanitzats i 
dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

* 150 mesos Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.) 
Revisió de l'estat de la columna, portella de registre, verticalitat, estat dels 
ancoratges i nivell d'oxidació. 
Verificació de l'aïllament de la columna i mesura de la posta a terra. 
Gruix i estat de la xapa de la base. 
Amidament Ut. de columna. 

* 1 any Contractat 
 

    

Columna (Galvanitzat entre 5 i 7,5 m.) 
Repintat de la base de la columna fins la portella, mitjançant desengreixat amb 
dissolvents o detergents, capa d'emprimació de resina epoxi especial per a 
galvanitzats i dues mans de pintura d'esmalt sintètic antioxidant. 
Amidament Ut. de columna. 

* 42 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PELELL26) 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
LLUMENERES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació a la instal·lació d'enllumenat exterior. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Modificación de la MI BT 040.  
Orden del 28/07/1980 
BOE del 13/08/1980 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament, 
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen. 
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En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de 
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Llumeneres 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica enllumenat 
Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament, i determinant les correccions i/o variacions que s'han de 
fer per a millorar-la o corregir-la. 
Tècnic extern a l'empresa adjudicatària. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la 
normativa de referència d’aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lacions elèctriques 

 
Enllumenat\ Llumeneres\ Decoratives 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Lluminària (Decoratives) 
Inspecció sistemàtica i funcional dels punts de llum, durant les hores de 
funcionament, variant els moments de la inspecció per a cobrir al màxim els 
horaris establerts. 
Amidament Ut. punt de llum. 

* 2 mesos Contractat 
 

    

Lluminària (Decoratives) 
Neteja de les llumeneres, de la part externa i interna de la cubeta i del reflector 
de la lluminària. 
S'adequarà o substituirà alhora el junt d'estanquitat en les lluminàries tancades. 
Amidament Ut. de lluminària. 

* 1 any Contractat 
 

    

 
Enllumenat\ Llumeneres\ Projectors 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Projectors 
Inspecció ordinària dels projectors, verificant l'ajust del centrat de la làmpada, 
tensió d'encebat de l'arc, durada dels impulsos de l'encebat, neteja de reixes i 

* 1 any Contractat 
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filtres d'aire. 
Amidament Ut. projector. 
Projectors 
Neteja dels projectors, inclòs desmuntatge de vidre frontal, neteja de miralls 
parabòlics, reflector i neteja de la làmpada. 
Ajust del centrat de la làmpada. 
S'adequarà o substituirà alhora els junts d'estanquitat i de tancament. 
Amidament Ut. de projector. 

* 9 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PAIREG32) 
 

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 
REG 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són 
d'aplicació a la instal·lació d'aigua freda en els punts de consum per a reg. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a 
pressió.  
Resolució del 13/12/2000 
DOGC del 05/01/2001 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión.  
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999 
BOE del 31/05/1999 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.  
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988 
BOE del 20/05/1988 
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..  
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008 
BOE del 05/02/2009 
 
Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363/2004 del 24/08/2004 
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004 
 
RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002 
BOE del 18/09/2002 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
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NTJ 14C (Part III). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.  
Sense rang normatiu del 01/05/1999 
PUBLIC. del 01/05/1999 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, 
sobre recipientes a presión simples.  
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991 
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004 
 
Normas UNE que se consideran de obligado cumplimiento incluyéndolas en la MI BT 044..  
Orden del 30/09/1980 
BOE del 17/10/1980 
 
Modificación de la MI BT 040.  
Orden del 28/07/1980 
BOE del 13/08/1980 
 
NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.  
Orden del 07/06/1973 
BOE del 23/06/1973 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat 
general d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics 
que la componen. 
 
En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà 
redactar un dictamen per a avaluar-ne l’estat i proposar les accions a emprendre. 
 
 
Identificació: Instal·lació d'aigua 

 
Reg 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica sistema reg automàtic 
Inspecció tècnica de la xarxa de reg automàtic, revisant els elements de 

* 4 anys Tècnic 
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regulació, programació automàtica i/o sistema manual de reg, situació, 
adequació i estat de les boques de reg, mecanismes, etc. 
Ut. de xarxa de reg. 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
bon estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves 
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Instal·lació d'aigua 

 
Reg\ Distribució\ Canonades\ Polietilè 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Canonades (Sintètic) 
Inspecció de l'estat de conservació de la xarxa, observant les connexions vistes 
en punts de consum, proteccions de la xarxa soterrada, etc. 
ml. de xarxa. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Canonades (Sintètic) 
Comprovació de l'estanquitat de la xarxa amb localització de possibles fuites. 
ml. de xarxa. 

* 4 anys Contractat 
 

    

 
Reg\ Controls\ Programades\ Electrovàlvules 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Vàlvules (Electrovàlvules) 
Revisió de les vàlvules de la xarxa, comprovant el seu funcionament, neteja del 
cos de la vàlvula i membrana i reajustaments del seu connexionat i verificació de 
l'estanquitat. 
Es controlarà arribada del senyal elèctric a l'electrovàlvula i la seva tensió. 
Ut. de vàlvules. 

* 2 anys Contractat 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment a realitzar per un especialista 
 
Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser 
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En 
aquells casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la 
realització de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la 
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documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de 
l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible. 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PMUPRO42) 
 

MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als elements de protecció del mobiliari urbà. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.  
Sense rang normatiu del 01/12/1997 
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 06R. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Materials de construcció i complementaris: Roll tornejat impregnat.  
Sense rang normatiu del 01/06/1996 
PUBLIC. del 01/06/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14L. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
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Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.  
Sense rang normatiu del 01/04/2001 
PUBLIC. del 01/04/2001, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 01A (Part II). Norma Tecnolòica de Jardineria i Paisatgisme 
Disseny i projecte. Accessibilitat als espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o 
mobilitat reduïda: Mobiliari adaptat i espais d'ús comú accessibles.  
Sense rang normatiu del 01/03/1996 
PUBLIC. del 01/03/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels 
elements de protecció. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de protecció 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica proteccions 
Inspecció tècnica del conjunt d'elements de protecció, per tal de verificar l'estat 
general dels mateixos, comprovant que no estiguin trencats, rovellats, que els 
suports estiguin ben subjectes, la seva ubicació, necessitat de millora o augment 
del nombre d'elements per a cobrir les necessitats actuals. 
Espai urbanitzat. 
Es disposarà de les noves activitats o disposicions actualitzades que puguin 
afectar la necessitat de proteccions, tancaments provisionals o d'horari d'espais, 
o derogació de les mateixes. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment dels elements de protecció en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals 
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i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment 
obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de protecció\ Baranes\ Mixtes amb vidre 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Barana (Acer inoxidable) 
Neteja dels elements de la barana, eliminació de pintades, papers enganxats, 
taques, etc. 
ml. de barana. 

* 2 mesos Contractat 
 

    

Barana (Acer inoxidable) 
Revisió de l'estat de la barana, verificant l'ancoratge, estat dels suports i 
estabilitat del conjunt. 
Revisió de la corrosió dels elements metàl·lics. 
ml. de barana. 

* 18 mesos Contractat 
 

    

 
El. de protecció\ Pilons\ Fixos\ Fosa 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Pilons (Fosa) 
Neteja del piló, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc. 
Ut. de piló. 

* 2 mesos Contractat 
 

    

Pilons (Fosa) 
Repintat del piló amb dues mans d'esmalt sintètic, netejant i sanejant prèviament 
les parts oxidades i donant emprimació antioxidant a les mateixes. 
Ut. de piló. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Pilons (Fosa) 
Revisió de l'estat del piló, verificant l'ancoratge, estabilitat i nivell de corrosió. 
Ut. de piló. 

* 18 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PMUREP43) 
 

MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE REPÒS 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als elements de repòs del mobiliari urbà. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.  
Sense rang normatiu del 01/12/1997 
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 06R. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Materials de construcció i complementaris: Roll tornejat impregnat.  
Sense rang normatiu del 01/06/1996 
PUBLIC. del 01/06/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14L. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
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Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.  
Sense rang normatiu del 01/04/2001 
PUBLIC. del 01/04/2001, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 01A (Part II). Norma Tecnolòica de Jardineria i Paisatgisme 
Disseny i projecte. Accessibilitat als espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o 
mobilitat reduïda: Mobiliari adaptat i espais d'ús comú accessibles.  
Sense rang normatiu del 01/03/1996 
PUBLIC. del 01/03/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels 
elements de repòs. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de repòs 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica elements repòs 
Inspecció tècnica dels espais urbans que necessitin d'elements de repòs, la seva 
ubicació, disposició, nombre apropiat, etc. 
Es revisarà l'estat dels elements de repòs, per tal d'assegurar la seva solidesa i 
seguretat, fixacions, etc. 
 
Ut. d'espai públic. 
Es vigilarà que la seva col·locació no dificulti la circulació dels vianants, i que 
estiguin lluny dels espais on hi ha molt trànsit de vehicles. Es cuitarà la seva 
orientació respecte al sol i resguardar-los del vent. Es definirà la seva comoditat i 
nivell de confort apropiat per les persones grans (alçària del seient, profunditat 
del seient, inclinació del respatller, etc.). 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
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manteniment dels elements de reposo en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals 
i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment 
obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de repòs\ Bancs\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Banc formigó 
Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa, estabilitat i fixacions. 
Es comprovarà l'estat dels ancoratges a terra i nivell d'oxidació si són metàl·lics. 
Amidament Ut. de banc. 

* 2 anys Contractat 
 

    

Banc formigó 
Repintat dels elements de formigó amb pintura plàstica per a exteriors. 
Amidament Ut. de banc. 

* 4 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PMUJAR44) 
 

MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als elements complementaris de jardineria del mobiliari urbà. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.  
Sense rang normatiu del 01/12/1997 
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 06R. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Materials de construcció i complementaris: Roll tornejat impregnat.  
Sense rang normatiu del 01/06/1996 
PUBLIC. del 01/06/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14L. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
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Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.  
Sense rang normatiu del 01/04/2001 
PUBLIC. del 01/04/2001, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 01A (Part II). Norma Tecnolòica de Jardineria i Paisatgisme 
Disseny i projecte. Accessibilitat als espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o 
mobilitat reduïda: Mobiliari adaptat i espais d'ús comú accessibles.  
Sense rang normatiu del 01/03/1996 
PUBLIC. del 01/03/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels 
elements accessoris de jardineria. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de jardineria 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica accessoris jardineria 
Inspecció tècnica dels espais urbans on s'ubiquin els accessoris de jardineria, per 
tal de verificar la seva col·locació, disposició, nombre apropiat, etc. 
Es revisarà l'estat dels elements accessoris de jardineria per tal d'assegurar la 
seva solidesa i seguretat, fixacions, etc. 
Es controlarà la col·locació i adequació de cada tipus d'elements d'acord amb les 
amplades de la vorera i les mides de la seva ubicació respecte a la zona de pas de 
vianants i distància als vials. 
Ut. d'espai públic. 
Es vigilarà que la seva col·locació no dificulti la circulació dels vianants i vehicles.  
 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment dels elements complementaris de jardineria en condicions òptimes d'aspecte i de 
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conservació. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de 
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui 
de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de jardineria\ Escocells\ Oberts\ Formigó 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Escocell obert 
Revisió del marc i elements de protecció del forat de l'escocell, verificant la 
posició dels mateixos i reposant-los, si cal, a la seva posició original.  
Amidament Ut. d'escocell. 

* 2 anys Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PMUNET46) 
 

MOBILIARI URBÀ 
ELEMENTS DE NETEJA 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als elements de neteja del mobiliari urbà. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.  
Sense rang normatiu del 01/12/1997 
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 06R. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
Materials de construcció i complementaris: Roll tornejat impregnat.  
Sense rang normatiu del 01/06/1996 
PUBLIC. del 01/06/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14L. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 
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Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'obra civil: Elements d'urbanització.  
Sense rang normatiu del 01/04/2001 
PUBLIC. del 01/04/2001, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 01A (Part II). Norma Tecnolòica de Jardineria i Paisatgisme 
Disseny i projecte. Accessibilitat als espais verds d'ús públic de les persones amb limitacions o 
mobilitat reduïda: Mobiliari adaptat i espais d'ús comú accessibles.  
Sense rang normatiu del 01/03/1996 
PUBLIC. del 01/03/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu , les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels 
elements de neteja. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de neteja 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica accessoris neteja 
Verificació dels elements de neteja de mobiliari urbà. Comprovació de la ubicació 
de l'element respecte a la via pública, zones de pas, protecció i accés respecte als 
vianants. Revisió de l'estat general, estabilitat, ancoratges i condicions d'ús. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment dels elements de serveis en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals 
i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment 
obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
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responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Mobiliari urbà 

 
El. de neteja\ Papereres\ De peu\ Acer inoxidable 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Paperera peu, cos sencer acer inoxidable 
Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa, estabilitat i fixacions. 
Es comprovarà l'estat dels ancoratges a terra i nivell d'oxidació si són metàl·lics. 
Verificació dels elements metàl·lics i estat de corrosió general. 
Amidament Ut. de paperera. 

* 6 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PJAMTE48) 
 

JARDINERIA 
MANTENIMENT DEL TERRENY 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als sistemes de manteniment de terres de jardineria, tant en terres de jardí per a 
plantacions, com en els terrenys decoratius sense vegetació, sauló, rocalles, etc. 
 
S'inclouen dins d'aquest apartat els sistemes de fixació del terreny per mitjans de bioenginyeria, i 
tècniques de recobriment, revestiment i estabilització de talussos. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 12S (Part III). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria: Tècniques mixtes de revestiment de talussos.  
Sense rang normatiu del 01/11/2000 
PUBLIC. del 01/11/2000, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 12S (Part II). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria: Tècniques d'estabilització de talussos.  
Sense rang normatiu del 01/10/1998 
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PUBLIC. del 01/10/1998 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 12S (Part I). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Restauració del paisatge. Obres de bioenginyeria: Tècniques de recobriment de talussos.  
Sense rang normatiu del 01/12/1999 
PUBLIC. del 01/12/1999 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 07A. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Subministrament del material vegetal: Qualitat general.  
Sense rang normatiu del 01/12/1993 
PUBLIC. del 01/12/1993 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, s'inspeccionaran els terrenys i es revisarà 
l'organització de les zones de jardí. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Manteniment del terreny 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica manteniment terreny 
Revisió de l'organització de les zones de jardí. 
Verificació de l'estat dels terrenys de jardí sense vegetació, per formacions 
especials, rocalls, llits de sorra, etc. 
Es determinarà la necessitat de reorganització de zones de jardí i sense 
vegetació, canvi o reposició. 
Verificació de l'estat de la composició de les terres de jardineria, pH i humitat. 
Amidament Ut. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
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manteniment de les terres de jardí en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les 
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals 
i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment 
obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Manteniment del terreny\ Àrids 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Àrids 
Revisió de l'estat de terrenys especials de jardineria per formacions especials, 
com rocalls, llits de sorra, etc., verificant el nivell i manteniment de l'espai 
inicialment projectat. 
Mesura m2. de superfície. 

* 4 mesos Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PJAAFC49) 
 

JARDINERIA 
ARBRAT DE FULLA CADUCA 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als sistemes de manteniment de l'arbrat de fulla caduca. 
 
S'inclouen dins d'aquest apartat els conjunts o agrupacions d'arbres de qualsevol mida. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. Por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  
Orden VIV/561 del 01/02/2010 
BOE del 11/03/2010 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 07D. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal: Arbres de fulla caduca.  
Sense rang normatiu del 01/07/1996 
PUBLIC. del 01/07/1996, 20/06/2003 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
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NTJ 07A. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Subministrament del material vegetal: Qualitat general.  
Sense rang normatiu del 01/12/1993 
PUBLIC. del 01/12/1993 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14C (Part II). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.  
Sense rang normatiu del 01/07/1998 
PUBLIC. del 01/07/1998 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14C (Part III). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.  
Sense rang normatiu del 01/05/1999 
PUBLIC. del 01/05/1999 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels 
arbres de fulla caduca. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Arbrat\ Fulla caduca 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica arbrat 
Revisió visual de les unitats d'arbre per tal de detectar qualsevol anomalia 
patològica o mancança de nutrients. 
Identificació dels possibles perills o plagues, i programació de les futures 
operacions a efectuar en cada exemplar o grup d'exemplars. 
Es controlaran inclinacions pronunciades del tronc, així com l'estat del brancatge 
per tal de verificar si cal podar alguna branca que representi algun perill. 
Es controlaran les acumulacions de fulles a terra. 
Es controlarà la presència de nius d'aus que puguin representar sobrecàrregues 
excessives per a l'arbre. 
Definició de les operacions de manteniment especials o controls plaguicides no 
programades. 
Definició de l'adequació de nutrients i/o mancança dels mateixos, amb definició 

* 18 mesos Tècnic 
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de les mesures reparadores. 
Revisió auditiva de l'estat del tronc, mitjançant colpeix del tronc amb maça de 
fusta. 

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment dels arbres de fulla caduca en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En 
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals 
i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment 
obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Arbrat\ Fulla caduca\ De capçada\ En creu\ Port petit 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Arbre port petit 
Aportació de nutrients en forma orgànica o mineral. L'aplicació es realitzarà en la 
zona de degoteig i en el voltant del tronc. 
Inclou la realització de reg per a facilitar la penetració dels nutrients. 
Mesura Ut. d'arbre. 
No s'aplicarà directament a sobre de les arrels. 
No es realitzarà en arbres joves o recent plantats. 

* 1 any Contractat 
 

    

Arbre port petit 
Encoixinament del voltant de l'arbre, realitzada amb el material especificat pel 
tècnic especialista segons el tipus d'arbre. L'aplicació es realitzarà en un radi 
mínim de 1,5 m. al voltant del tronc de l'arbre i separat del mateix uns 3 cm., 
amb un gruix de mitjana de 10 cm. 
Mesura Ut. d'arbre. 

* 3 anys Contractat 
 

    

Arbre port petit 
Desherbatge al voltant del tronc per mitjans mecànics i/o químics. 
Escarificació de l'arbre, tant si hi ha escossell o no, trencant la crosta del sòl fins 
una fondària de 5 a 10 cm. L'operació serà sempre manual, sense malmetre les 
arrels. Si el terreny està excessivament endurit, s'ha de fer una aportació de 
sorra de silici i de matèria orgànica. 
Inspecció i revisió dels aspres i tensors, comprovant que estan correctament 
ajustats per tal que no escanyin o malmetin l'arbre i que siguin efectius perquè 
no es trenqui o caigui. 
Amidament Ut. d'arbre. 
Es tindrà molta cura en la dosis de l'herbicida i el procediment d'aplicació, que no 
s'utilitzarà en cas de que l'escorça de l'arbre no estigui lignificada. Es prendran 
les precaucions necessàries per tal de no causar danys a les persones o a 
l'entorn. 
L'escarificació no es realitzarà en els arbres que tinguin gespa fins a la base. 
En cas de tenir previstes operacions d'adob i/o fertilització, s'executaran 
conjuntament. 

* 6 mesos Contractat 
 

    

Arbre port petit 
Poda de formació i refaldada dels arbres més joves. 

* 1 any Contractat 
 

X   
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Poda de neteja i sanejament, aclarida i reducció de capçada dels arbres adults. 
S'esporgaran les branques malaltes, malmeses i mortes. 
La poda d'aquests arbres es realitzaran sempre a la tardor. 
El treball de poda inclou totes les feines derivades, recollida de restes, branques, 
neteja, escombrada, inclòs càrrega i transport fins abocador autoritzat o planta 
de compostatge. 
Mesura Ut. d'arbre. 

 

  
 
 



PLA DE MANTENIMENT DE L'ESPAI URBÀ  
DOCTOR PUJOL  
43870 - AMPOSTA (TARRAGONA) 
 

 
 103 
 

 
 
Plec de condicions tècniques de manteniment (PJAAPA52) 
 

JARDINERIA 
PALMERES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als sistemes de manteniment de l'arbrat de palmeres. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero. Por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.  
Orden VIV/561 del 01/02/2010 
BOE del 11/03/2010 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 07P. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal: Palmeres.  
Sense rang normatiu del 01/05/1997 
PUBLIC. del 01/05/1997 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 07A. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
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Subministrament del material vegetal: Qualitat general.  
Sense rang normatiu del 01/12/1993 
PUBLIC. del 01/12/1993 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14C (Part II). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Poda.  
Sense rang normatiu del 01/07/1998 
PUBLIC. del 01/07/1998 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 14C (Part III). Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions.  
Sense rang normatiu del 01/05/1999 
PUBLIC. del 01/05/1999 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat de les 
palmeres. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Arbrat\ Palmeres 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica arbrat 
Revisió visual de les unitats d'arbre per tal de detectar qualsevol anomalia 
patològica o mancança de nutrients. 
Identificació dels possibles perills o plagues, i programació de les futures 
operacions a efectuar en cada exemplar o grup d'exemplars. 
Es controlaran inclinacions pronunciades del tronc, així com l'estat del brancatge 
per tal de verificar si cal podar alguna branca que representi algun perill. 
Es controlaran les acumulacions de fulles a terra. 
Es controlarà la presència de nius d'aus que puguin representar sobrecàrregues 
excessives per a l'arbre. 
Definició de les operacions de manteniment especials o controls plaguicides no 
programades. 
Definició de l'adequació de nutrients i/o mancança dels mateixos, amb definició 
de les mesures reparadores. 
Revisió auditiva de l'estat del tronc, mitjançant colpeix del tronc amb maça de 
fusta. 

* 18 mesos Tècnic 
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment de les palmeres en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En l'execució dels 
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Arbrat\ Palmeres\ Unicaules\ Port mitjà 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules 
Inspecció visual de deficiències apreciables per a definir la necessitat i nivell de 
fertilització. 
Aportació de nutrients en forma d'adobs orgànics o amb adobs químics 
d'alliberament lent. 
Aplicació sobre sòl humit o en èpoques de pluges i en la zona de degoteig de la 
corona. 
Inclou la realització de reg per a facilitar la penetració dels nutrients. 
Mesura Ut. de palmera. 
No s'aplicarà directament a sobre de les arrels. 
Es realitzarà sempre una aplicació en la època no freda, quan la palmera està en 
el seu creixement actiu. 

* 1 any Contractat 
 

    

Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules 
Encoixinament del voltant de la palmera, realitzada amb el material especificat 
pel tècnic especialista segons el tipus. 
L'aplicació es realitzarà en un radi mínim de 1,5 m. al voltant de l'estípit i separat 
del mateix uns 3 cm., amb un gruix de mitjana de 10 cm. 
Mesura Ut. de palmera. 
L'encoixinament es realitzarà preferiblement en palmeres situades en parcs o 
terrenys fora d'escossells. 

* 3 anys Contractat 
 

    

Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules 
Desherbatge al voltant del tronc de la palmera per mitjans mecànics i/o químics, 
fins deixar un aspecte sa i net, amb una entrega de l'estípit amb el terreny 
totalment uniforme. 
Escarificació del sòl, sobre tot quan la palmera es trobi en un escossell, trencant 
la crosta del sòl i efectuant un eixarcolament del terreny per tal d'oxigenar les 
arrels. L'operació serà sempre manual, sense malmetre les arrels. Si el terreny 
està excessivament endurit, s'ha de fer una aportació de sorra de silici i de 
matèria orgànica. 
Inspecció i revisió dels aspres i tensors, comprovant que estan correctament 
ajustats per tal que no escanyin, freguin o malmetin la palmera i que siguin 
efectius perquè no es trenqui o caigui. 
Els aspres o tensors de cable d'acer galvanitzat seran sempre amb tres o més 
direccions. 
Amidament Ut. de palmera. 
Es tindrà molta cura en la dosis de l'herbicida i el procediment d'aplicació, podria 

* 6 mesos Contractat 
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ser tòxic per a la palmera. Es prendran les precaucions necessàries per tal de no 
causar danys a les persones o a l'entorn. 
L'escarificació no es realitzarà en las palmeres que tinguin gespa fins a la base. 
En cas de tenir previstes operacions d'adob i/o fertilització, s'executaran 
conjuntament. 
Palmera port mitjà altre, multicaules, unicaules 
Esporga de la palmera tallant i traient les fulles i fruits. 
Supressió de les fulles verdes sense tallar-les arran d'estípit. Es conservaran les 
tabales (beina i una porció de pecíol) que hi estan totalment adherides, i 
eliminant las que se'n desprenen fàcilment. 
La distància de tall de poda al tronc ha de ser uniforme. 
Eliminació de fillols en les espècies prolífiques a generar-los. 
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, es aconsellable efectuar-la 
durant els mesos d'estiu. 
Les fulles seques no es poden eliminar durant els mesos freds. 
El treball de poda inclou totes les feines derivades, recollida de restes, branques, 
neteja, escombrada, inclòs càrrega i transport fins abocador autoritzat o planta 
de compostatge. 
Mesura Ut. de palmera. 

* 1 any Contractat 
 

X   
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PJAGES56) 
 

JARDINERIA 
GESPES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són 
d'aplicació als sistemes de manteniment de gespes. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
PG 3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes..  
Orden del 02/07/1976 
BOE del 07/07/1976 
Modificación por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1988. 
Modificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo 1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 publicada al BOE el 1 de agosto de 
1989. 
Rectificación por la Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989 publicada al BOE el 9 de octubre 
de 1989. 
Modificación por la Orden Ministerial de 27 y 28 de diciembre 1999. 
Modificación por la Orden de 13 de febrero de 2002 
Modificación por La Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones tècnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.. 
 
 
Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel 
que fa a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
NTJ 08H. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Implantació del material vegetal: Hidrosembres.  
Sense rang normatiu del 01/12/1996 
PUBLIC. del 01/12/1996 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 08S. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
Implantació del material vegetal: Sembres i Gespes.  
Sense rang normatiu del 01/09/1993 
PUBLIC. del 01/09/1993 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 07J. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme. 
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Subministrament del material vegetal: Plantes entapissants.  
Sense rang normatiu del 01/02/2000 
PUBLIC. del 01/02/2000 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
NTJ 07A. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme.  
Subministrament del material vegetal: Qualitat general.  
Sense rang normatiu del 01/12/1993 
PUBLIC. del 01/12/1993 
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
 
Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat de les 
gespes. 
 
  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el 
manteniment de les zones de gespa en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En l'execució 
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la 
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Gespes\ Ornamentals standard 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Gespa ornamental stàndard 
Neteja de les àrees de gespa de residus vegetals i restes inorgàniques, pedres i 
brutícia. 
Repartiment dels enceballs i/o esmenes, incorporant-los a la gespa amb 
escampadors o rasclets. 

* 5 mesos Contractat 
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Fertilització amb adobs químics d'alliberament lent. 
Escarificació de la superfície de la capa de gespa, per a extreure la capa de feltre 
mitjançant escarificador. 
Aireig superficial de la gespa, o en profunditat en cas d'àrees de gespa 
excepcionalment compactades. 
Perforació de la superfície i extracció de part del substrat amb un airejador de 
pues buides. En cas necessari, es produirà un subsolatge amb incorporació, o no, 
de sorres amb contingut ric de matèries orgàniques. 
Resembrat de les àrees de gespa malmeses. 
La incorporació d'enceballs i esmenes es faran preferentment a primavera i 
tardor. 
L'escarificació es realitzarà sempre que la capa de feltre sigui superior a 10 mm., i 
en cas de gespes seques. 
En tots els processos es recolliran i retiraran les extraccions realitzades. 
Amidament m2. de gespa. 
Gespa ornamental stàndard 
Comprovació de la uniformitat de reg automàtic, força d'arribada per a evitar 
descalçaments o erosions, absència d'embassaments o escorrenties. 
Programació de la freqüència i cabdals de reg, d'acord amb les característiques 
de la gespa, gespa acabada d'implantar o gespa consolidada i període estacional. 
La gespa nova acabada d'implantar rebrà regs freqüents i poc abundants. 
La gespa consolidada rebrà regs més abundants i espaiats. 
Mesura m2. de gespa. 
Preferentment es regarà de nit o a primera hora del matí. En èpoques de gelada 
es regarà al migdia. 

* 60 dies Contractat 
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Plec de condicions tècniques de manteniment (PJAPLA60) 
 

JARDINERIA 
CONTROLS PLAGUICIDES 
 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
Les condicions tècniques dels serveis de control de plagues a les quals es fa referència en aquest 
plec, són d'aplicació en la prestació dels serveis de control d'agents animals, així com control vegetal 
i ajudes especials (bionutrients, cicatritzants, etc.). Les tasques que es regulen en aquest plec són: 
control i detecció de plagues i malures, i si s’escau, aplicació del tractament plaguicida i posterior 
seguiment. 
 
 
 
NORMATIVA 
 
La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes 
relacionats amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions: 
 
Regulació del Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides.  
Decret 149/1997 del 10/06/97 
DOGC del 23/06/97 
 
En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també 
les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de 
manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de 
Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus. 
 
 
 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
Operacions i recomanacions que haurà de considerar el tècnic o el esponsable del local on es 
realitzarà un control de plagues o un tractament plaguicida. 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
generals, un tècnic competent, realitzarà una visita en la que farà una inspecció general dels 
diferents tipus de material vegetal, per determinar el nivell de qualitat sanitària de les diferents 
espècies ornamentals i determinar els tractaments preventius i curatius dirigits al control de plagues 
i malures. 
 
Els tractaments es realitzaran preferentment en hores de menor presència de persones o animals 
de les àrees afectades. 
 
En qualsevol cas, es limitarà l'accés durant les hores posteriors al tractament, si es que pot afectar a 
persones o animals. 
 
Operacions de manteniment que han de fer els tècnics 
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Aquestes operacions seran realitzades pels tècnics o bé pel responsable del local on es realitzarà un 
control de plagues o un tractament plaguicida 
 
Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions 
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció general dels 
diferents tipus de material vegetal, per a determinar el nivell de qualitat sanitària de les diferents 
espècies ornamentals, i determinar els tractaments preventius i curatius encaminats al control de 
plagues i malures. 
 
Els tractaments es realitzaran preferentment, a les hores de menor incidència de persones o 
animals en les àrees afectades. 
 
Es tindrà cura en tot cas, de limitar l'accés durant les hores posteriors al tractament, si és que pot 
afectar les persones o els animals. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Controls plaguicides 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Inspecció tècnica controls plaguicides  
Inspecció general dels diferents tipus de material vegetal, per a determinar el 
nivell de qualitat sanitària de les diferents espècies ornamentals, i determinar els 
tractaments preventius i curatius encaminats al control de plagues i malures. 
Amidament m2. de terreny enjardinat o arbrat. 

* 4 anys Tècnic 
 

    

 

  
 
 
 
Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària 
 
Periòdicament d’acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les tasques de 
control i les operacions necessàries per tal d'assegurar el control d’insectes, de fongs i de malures 
en l'àrea de vegetació, mitjançant els mètodes de control herbicides i insecticides acceptats 
oficialment, i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es 
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de 
referència d'aquest document. 
 
L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà 
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de 
manteniment de l'edifici. 
 
Les empreses que realitzin aquests serveis hauran de complir els següents requisits: 
 
-. Tenir el Certificat d'inscripció de l'empresa al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides, 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 
-. Tenir un registre oficial dels productes i del material fitosanitari emprats, expedit pel Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
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Les tasques de control i de seguiment que desenvoluparan l'empresa adjudicatària, 
independentment de l'aplicació del tractament es fonamenten en els següents punts: 
 
-. El personal de les empreses de control de plagues que realitza aplicacions de plaguicides ha de 
tenir el carnet d’aplicador de  manipulador de productes fitosanitaris, expedit pel Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
-. És necessari que els tractaments es facin amb productes amb la menor toxicitat possible i mirar 
d'evitar que en un mateix tractament s'apliquin diversos productes que continguin matèries actives 
diferents, ja que això pot complicar l’aparició de problemes toxicològics i ambientals. 
 
 
Identificació: Jardineria 

 
Controls plaguicides\ Control vegetal 
Descripció V Periodicitat Responsable 

(Categoria) 
O C 

Plaguicides (Control vegetal) 
Revisió i examen de les afeccions de plagues i malures, provocades per agents 
vegetals o proliferació d'elements vegetals no desitjats, que incideixen en l'estat 
de les espècies ornamentals. 
Determinació de les tasques preventives per a evitar la proliferació de plagues 
potencials o recurrents. 
Proposta, en cas necessari, del pla de control integrat amb l'ús d'elements de 
lluita biològica i productes plaguicides. 
Amidament m2. de zona enjardinada o arbrada. 
Els tractaments s'han de fer amb productes autoritzats i s'han d'aplicar per 
empreses especialitzades; s'han de delimitar les zones a on es fa el tractament i 
posar cartells d'avís. Es prendran les precaucions necessàries per tal de no 
causar danys a les persones o a l'entorn. 

* 2 mesos Contractat 
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Manteniment substitutiu 
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Fitxes d’operacions substitutives 
 
 

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de 
l’espai urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les 
identificacions definides en cada un d’ells. 
 
En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina:  
 

− el tipus d’operació (T): substitució (S). 
 

− el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari 
(U), organisme de control autoritzat - OCA (I). 

 
− la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden 

definir les subcategories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de 
les definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar 
assignades a personal intern o a empreses externes. Les subcategories d’aquest tipus de 
responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C). 

 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 

 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la data d’instal·lació. 

 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, 

setmanes o mesos. 
 

− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 

− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 

− la unitat d’amidament (UA). 
 

− el preu unitari de la operació (Preu). 
 

− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no 
s’ha introduït amidament, el cost serà 0. 
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Calendari d’actuacions de 
manteniment substitutiu 

 
 

Aquest capítol conté el calendari del manteniment substitutiu previst per a cada any mes a mes, en 
què s’ha de realitzar en l’espai urbà. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.  
 
Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:  
 
C: Contractat 
E: Especialista 
T: Tècnic 
U: Usuari 
I: Organisme de control autoritzat 

(OCA) 
 
A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat 
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes. 
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Any 2014 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
 
 
Any 2015 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
 
 
Any 2016 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
 
 
Any 2017 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
 
 
Any 2018 
 
No hi ha operacions planificades per aquest any 
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Altra documentació 
 
 

En aquest capítol del pla de manteniment s’adjuntaran tots aquells documents que sense formar-ne 
part, el tècnic consideri importants (plànols, fotografies, informació d’anteriors intervencions, etc.) 
tant en suport informàtic com sobre paper. 
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Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 
Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 
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Número Data Tipus de document 

   
Descripció 

 
Ús 

 
Observacions 

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. AMIDAMENTS



 



1.1 Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 248,450 m
1.2 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor 150,200 m
1.3 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb

compressor i càrrega sobre camió 206,050 m2
1.4 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 810,070 m2
1.5 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 84,500 m2
1.6 Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega

amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor 354,800 m
1.7 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 10 i fins a 15 km 192,112 m3

1.8 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) 259,403 m3

Pressupost parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres
Nº Descripció Amidament Ut

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 1



2.1 Gual per a vianants de 180 cm, recte, de dues o tres peces prefabricades de formigó de
60x40x6 cm,  60x5 amb panot de botons de color i base de formigó. 23,200 m

2.2 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 10,800 m

2.3 Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 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-5 291,900 m

2.4 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-5 658,450 m

2.5 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I 825,400 m

2.6 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 243,080 m3

2.7 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora 169,211 m3

2.8 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 749,620 m2

2.9 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 365,550 m2

2.10 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 13,680 m2

2.11 Paviment de granulat de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material 1,550 m3

2.12 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 515,589 m3
2.13 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 50 mm de gruix,

col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 133,500 m2
2.14 Paviment de pi tractat a l'autoclau ext. col. sobre rastells. 249,350 m2
2.15 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta

amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior 242,360 m2
2.16 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu alt,

col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment 115,775 m2

2.17 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat 19,876 m3

2.18 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 248,450 m

2.19 Reg d'imprimació amb quitrà tipus BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2 364,350 m2
2.20 Reg d'adherència amb quitrà tipus AQ-38, amb dotació 1 kg/m2 364,350 m2
2.21 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC35/50 D (D-8), amb

betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 34,978 t

2.22 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC35/50 D (D-12), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 34,978 t

Pressupost parcial nº 2 Paviments
Nº Descripció Amidament Ut
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3.1 Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó 10,000 u

3.2 Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de 1,78*1.10 m perimertal, 15 tubs de D16*1.5mm ,
màxim cada 10 cm, i 3 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada. 115,000 u

3.3 Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de 4*1.10 m perimertal,amb suports per a vidres
laminars, vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm
de gruix  i 7 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada. 2,000 u

3.4 Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de
terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 22,000 u

3.5 Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ 14,000 u

3.6 Banc de formigó armat model Zeus de Fabregas o similar, acabat decapat, color girs granític
sense respatller de 2.22 m de longitud  60 d'amplada i 45 d'alçada, inclòs col·locació
simplement recolzat i netejat. 12,000 u

3.7 Aparcabicis model omefa 2 places de ferro galvanitzat pintat gris ral 9006, fixat amb 4 perns
d'expansió, totalment acabat i instal·lat 12,000 u

3.8 Pilona model Dalia o similar, d'acer laminat acabat color negre forja amb tapa d'acer inoxidable
de D=9 cm i H=100 cm, totalment acabat i instal·lat. 10,000 u

3.9 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 353,100 m2

3.10 Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor amb un
diàmetre 50 cm superior al del tronc 8,000 u

Pressupost parcial nº 3 Mobiliari i Jardineria
Nº Descripció Amidament Ut
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4.1 Suport circular de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat a terra clavat 19,000 u

4.2 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament 2,000 u

4.4 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament 12,000 u

4.5 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament 3,000 u

4.6 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament 2,000 u

4.7 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual 62,400 m2

4.8 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 5,000 m

4.9 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada 140,000 m

4.10 Imprevistos a justificar durant l'obra 1,000 u

Pressupost parcial nº 4 Senyalització i varis
Nº Descripció Amidament Ut
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5.1 Mesures de seguretat i higiene 1,000 pa

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut
Nº Descripció Amidament Ut
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03.01 QUADRE DE PREUS NÚM. 1 



 



Quadre de preus nº 1

1 Enderroc i moviment de terres
1.1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de

diamant 2,83 DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

1.2 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor 3,80 TRES EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió 11,89 ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

1.4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de
fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió 3,50 TRES EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

1.5 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

1.6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega
amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor 4,66 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

1.7 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 10 i fins a 15 km 7,22 SET EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.8 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

2 Paviments
2.1 m Gual per a vianants de 180 cm, recte, de dues o

tres peces prefabricades de formigó de 60x40x6 cm, 
60x5 amb panot de botons de color i base de formigó. 138,14 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS

2.2 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 101,34 CENT  U EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 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 23,00 VINT-I-TRES EUROS

Import
Nº Designació
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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

2.5 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/I 38,64 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.6 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat 77,29 SETANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

2.7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a
2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora 7,09 SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS

2.8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, 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 28,35 VINT-I-VUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

2.9 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 29,77 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

2.10 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 28,35 VINT-I-VUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

2.11 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 50 a
70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge
mecànics del material 41,06 QUARANTA-U EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2.12 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM 26,08 VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS

2.13 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres
serrada i sense polir, de 50 mm de gruix, col·locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 74,79 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

2.14 m2 Paviment de pi tractat a l'autoclau ext. col. sobre
rastells. 66,43 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

2.15 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior 25,83 VINT-I-CINC EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

2.16 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment 38,63 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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2.17 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat 83,33 VUITANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS

2.18 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter
de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 10,63 DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS

2.19 m2 Reg d'imprimació amb quitrà tipus BQ-30, amb
dotació 1,5 kg/m2 1,25 U EURO AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS

2.20 m2 Reg d'adherència amb quitrà tipus AQ-38, amb
dotació 1 kg/m2 0,85 VUITANTA-CINC CÈNTIMS

2.21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf BC35/50 D (D-8), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada 59,88 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

2.22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC35/50 D (D-12), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada 59,23 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

3 Mobiliari i Jardineria
3.1 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de

planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i
suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigó 125,70 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

3.2 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra
separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de 1,78*1.10
m perimertal, 15 tubs de D16*1.5mm , màxim cada 10
cm, i 3 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm. Totalment
acabada i instal·lada. 129,42 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS

3.3 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra
separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de 4*1.10 m
perimertal,amb suports per a vidres laminars, vidre
laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 8+8 mm de gruix  i 7 tubs suport de
diàmetre 50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada. 444,83 QUATRE-CENTS

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

3.4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 46,90 QUARANTA-SIS EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

3.5 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat
mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ 75,38 SETANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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3.6 u Banc de formigó armat model Zeus de Fabregas o
similar, acabat decapat, color girs granític sense
respatller de 2.22 m de longitud  60 d'amplada i 45
d'alçada, inclòs col·locació simplement recolzat i
netejat. 413,54 QUATRE-CENTS TRETZE EUROS

AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

3.7 u Aparcabicis model omefa 2 places de ferro
galvanitzat pintat gris ral 9006, fixat amb 4 perns
d'expansió, totalment acabat i instal·lat 57,19 CINQUANTA-SET EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

3.8 u Pilona model Dalia o similar, d'acer laminat acabat
color negre forja amb tapa d'acer inoxidable de D=9
cm i H=100 cm, totalment acabat i instal·lat. 51,68 CINQUANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

3.9 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa
tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal
a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2 1,23 U EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

3.10 u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària
de 80 a 100 cm, en contenidor amb un diàmetre 50
cm superior al del tronc 55,00 CINQUANTA-CINC EUROS

4 Senyalització i varis
4.1 u Suport circular de tub d'alumini extrusionat de 90

mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat a terra clavat 29,19 VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

4.2 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament 149,09 CENT  QUARANTA-NOU EUROS

AMB NOU CÈNTIMS

4.3 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament 90,53 NORANTA EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

4.4 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
de 40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament 46,78 QUARANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

4.5 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament 59,94 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.6 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament 67,63 SEIXANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4.7 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual 8,34 VUIT EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.8 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada 0,71 SETANTA-U CÈNTIMS

4.9 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada 1,18 U EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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4.10 u Imprevistos a justificar durant l'obra 19.000,00 DINOU MIL EUROS

5 Seguretat i Salut
5.1 pa Mesures de seguretat i higiene 2.300,00 DOS MIL TRES-CENTS EUROS

Quadre de preus nº 1
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(euros) (euros)
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03.02 QUADRE DE PREUS NÚM. 2 



 



Quadre de preus nº 2

1 Enderroc i moviment de terres
1.1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Mà d'obra 1,73
Maquinària 1,06
Mitjans auxiliars 0,04

2,83
1.2 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica

de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 1,73
Maquinària 2,04
Mitjans auxiliars 0,03

3,80
1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb

compressor i càrrega sobre camió

Mà d'obra 7,25
Maquinària 4,53
Mitjans auxiliars 0,11

11,89
1.4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m

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

Maquinària 3,50
3,50

1.5 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 4,34
4,34

1.6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,31
Maquinària 2,32
Mitjans auxiliars 0,03

4,66
1.7 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 10 i fins a 15 km

Maquinària 7,22
7,22

1.8 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 8,87
8,87

2 Paviments
2.1 m Gual per a vianants de 180 cm, recte, de dues o tres peces prefabricades de formigó de

60x40x6 cm,  60x5 amb panot de botons de color i base de formigó.

Mà d'obra 42,79
Maquinària 0,04
Materials 94,69
Mitjans auxiliars 0,62

138,14
2.2 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 16,83
Maquinària 0,01
Materials 84,50

101,34

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 1



2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 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 13,01
Materials 9,79
Mitjans auxiliars 0,20

23,00
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 12,27
Materials 9,19
Mitjans auxiliars 0,18

21,64
2.5 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics

d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó HM-20/P/I

Mà d'obra 5,29
Materials 33,27
Mitjans auxiliars 0,08

38,64
2.6 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20

mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Mà d'obra 10,26
Maquinària 0,73
Materials 66,15
Mitjans auxiliars 0,15

77,29
2.7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb

retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Mà d'obra 1,33
Maquinària 5,74
Mitjans auxiliars 0,02

7,09
2.8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 18,70
Maquinària 0,04
Materials 9,34
Mitjans auxiliars 0,27

28,35
2.9 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu

superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra 13,81
Maquinària 0,18
Materials 15,57
Mitjans auxiliars 0,21

29,77
2.10 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 18,70
Maquinària 0,04
Materials 9,34
Mitjans auxiliars 0,27

28,35

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.11 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Mà d'obra 0,83
Maquinària 3,31
Materials 36,91
Mitjans auxiliars 0,01

41,06
2.12 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Mà d'obra 0,83
Maquinària 6,37
Materials 18,87
Mitjans auxiliars 0,01

26,08
2.13 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense polir, de 50 mm de gruix,

col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra 18,14
Maquinària 0,04
Materials 56,35
Mitjans auxiliars 0,26

74,79
2.14 m2 Paviment de pi tractat a l'autoclau ext. col. sobre rastells.

Mà d'obra 19,60
Materials 46,83

66,43
2.15 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de

maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

Mà d'obra 9,24
Maquinària 0,03
Materials 16,43
Mitjans auxiliars 0,13

25,83
2.16 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu

alt, col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment

Mà d'obra 23,34
Maquinària 0,06
Materials 15,22
Mitjans auxiliars 0,01

38,63
2.17 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del

granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Mà d'obra 13,68
Maquinària 0,29
Materials 69,15
Mitjans auxiliars 0,21

83,33
2.18 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,

col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Mà d'obra 5,37
Maquinària 0,01
Materials 5,17
Mitjans auxiliars 0,08

10,63
2.19 m2 Reg d'imprimació amb quitrà tipus BQ-30, amb dotació 1,5 kg/m2

Mà d'obra 0,07
Maquinària 0,11
Materials 1,07

1,25
2.20 m2 Reg d'adherència amb quitrà tipus AQ-38, amb dotació 1 kg/m2

Mà d'obra 0,05
Maquinària 0,09
Materials 0,71

0,85

Quadre de preus nº 2

Import
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(euros) (euros)
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2.21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC35/50 D (D-8), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada

Mà d'obra 1,78
Maquinària 2,06
Materials 56,01
Mitjans auxiliars 0,03

59,88
2.22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC35/50 D (D-12), amb

betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada

Mà d'obra 1,78
Maquinària 2,06
Materials 55,36
Mitjans auxiliars 0,03

59,23

3 Mobiliari i Jardineria
3.1 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base

perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

Mà d'obra 21,13
Maquinària 2,79
Materials 101,47
Mitjans auxiliars 0,31

125,70
3.2 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra separada 10 cm entre peces i amb el terra

composada per  passama de 100*4 mm de 1,78*1.10 m perimertal, 15 tubs de D16*1.5mm ,
màxim cada 10 cm, i 3 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada.

Mà d'obra 61,32
Materials 68,10

129,42
3.3 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra separada 10 cm entre peces i amb el terra

composada per  passama de 100*4 mm de 4*1.10 m perimertal,amb suports per a vidres
laminars, vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm
de gruix  i 7 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada.

Mà d'obra 88,09
Materials 355,91
Mitjans auxiliars 0,83

444,83
3.4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària

(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Mà d'obra 37,16
Maquinària 2,98
Materials 6,20
Mitjans auxiliars 0,56

46,90
3.5 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 12 a 14 cm,

amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Materials 75,38
75,38

3.6 u Banc de formigó armat model Zeus de Fabregas o similar, acabat decapat, color girs granític
sense respatller de 2.22 m de longitud  60 d'amplada i 45 d'alçada, inclòs col·locació
simplement recolzat i netejat.

Mà d'obra 10,90
Maquinària 13,43
Materials 389,00
Mitjans auxiliars 0,21

413,54

Quadre de preus nº 2
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3.7 u Aparcabicis model omefa 2 places de ferro galvanitzat pintat gris ral 9006, fixat amb 4 perns
d'expansió, totalment acabat i instal·lat

Mà d'obra 17,19
Materials 40,00

57,19
3.8 u Pilona model Dalia o similar, d'acer laminat acabat color negre forja amb tapa d'acer inoxidable

de D=9 cm i H=100 cm, totalment acabat i instal·lat.

Mà d'obra 14,31
Maquinària 0,02
Materials 37,13
Mitjans auxiliars 0,22

51,68
3.9 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb

una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

Mà d'obra 0,07
Maquinària 0,16
Materials 1,00

1,23
3.10 u Subministrament de Chamaerops humilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor amb un

diàmetre 50 cm superior al del tronc

Materials 55,00
55,00

4 Senyalització i varis
4.1 u Suport circular de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de

trànsit, col·locat a terra clavat

Mà d'obra 2,19
Maquinària 1,69
Materials 25,28
Mitjans auxiliars 0,03

29,19
4.2 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

Mà d'obra 6,58
Maquinària 6,98
Materials 135,43
Mitjans auxiliars 0,10

149,09
4.3 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 6,25
Maquinària 6,62
Materials 77,57
Mitjans auxiliars 0,09

90,53
4.4 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de trànsit,

fixada mecànicament

Mà d'obra 6,58
Maquinària 6,98
Materials 33,12
Mitjans auxiliars 0,10

46,78
4.5 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 6,25
Maquinària 6,62
Materials 46,98
Mitjans auxiliars 0,09

59,94

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 5



4.6 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Mà d'obra 6,25
Maquinària 6,62
Materials 54,67
Mitjans auxiliars 0,09

67,63
4.7 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,

amb màquina d'accionament manual

Mà d'obra 2,27
Maquinària 1,22
Materials 4,82
Mitjans auxiliars 0,03

8,34
4.8 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Mà d'obra 0,27
Maquinària 0,19
Materials 0,25

0,71
4.9 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de

vidre, amb màquina autopropulsada

Mà d'obra 0,27
Maquinària 0,19
Materials 0,72

1,18
4.10 u Imprevistos a justificar durant l'obra

Sense descomposició 19.000,00
19.000,00

5 Seguretat i Salut
5.1 pa Mesures de seguretat i higiene

Sense descomposició 2.300,00
2.300,00

Quadre de preus nº 2
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03.03 PRESSUPOST 



 



1.1 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc
de diamant 248,450 2,83 703,11

1.2 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor 150,200 3,80 570,76

1.3 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió 206,050 11,89 2.449,93

1.4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 810,070 3,50 2.835,25

1.5 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 84,500 4,34 366,73

1.6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó
col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor 354,800 4,66 1.653,37

1.7 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 10 i fins a 15 km 192,112 7,22 1.387,05

1.8 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) 259,403 8,87 2.300,90

Total pressupost parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres: 12.267,10

Pressupost parcial nº 1 Enderroc i moviment de terres
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m Gual per a vianants de 180 cm, recte, de dues o
tres peces prefabricades de formigó de 60x40x6
cm,  60x5 amb panot de botons de color i base
de formigó. 23,200 138,14 3.204,85

2.2 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 10,800 101,34 1.094,47

2.3 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 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-5 291,900 23,00 6.713,70

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-5 658,450 21,64 14.248,86

2.5 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/I 825,400 38,64 31.893,46

2.6 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat 243,080 77,29 18.787,65

2.7 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora 169,211 7,09 1.199,71

2.8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu alt, 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 749,620 28,35 21.251,73

2.9 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l 365,550 29,77 10.882,42

2.10 m2 Paviment de panot per a vorera gris ratllat de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 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 13,680 28,35 387,83

2.11 m3 Paviment de granulat de grandària màxima 50 a
70 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material 1,550 41,06 63,64

2.12 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM 515,589 26,08 13.446,56

2.13 m2 Paviment de peces de pedra natural de gres
serrada i sense polir, de 50 mm de gruix,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l 133,500 74,79 9.984,47

2.14 m2 Paviment de pi tractat a l'autoclau ext. col. sobre
rastells. 249,350 66,43 16.564,32

2.15 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior 242,360 25,83 6.260,16

2.16 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment 115,775 38,63 4.472,39

Pressupost parcial nº 2 Paviments
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.17 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de
consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat 19,876 83,33 1.656,27

2.18 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de
morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l 248,450 10,63 2.641,02

2.19 m2 Reg d'imprimació amb quitrà tipus BQ-30, amb
dotació 1,5 kg/m2 364,350 1,25 455,44

2.20 m2 Reg d'adherència amb quitrà tipus AQ-38, amb
dotació 1 kg/m2 364,350 0,85 309,70

2.21 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 11 surf BC35/50 D (D-8), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 34,978 59,88 2.094,48

2.22 t Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC35/50 D (D-12), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític,
estesa i compactada 34,978 59,23 2.071,75

Total pressupost parcial nº 2 Paviments: 169.684,88

Pressupost parcial nº 2 Paviments
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de
planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó 10,000 125,70 1.257,00

3.2 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra
separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de
1,78*1.10 m perimertal, 15 tubs de D16*1.5mm ,
màxim cada 10 cm, i 3 tubs suport de diàmetre
50 *5 mm. Totalment acabada i instal·lada. 115,000 129,42 14.883,30

3.3 u Barana acer corten S355J2WP col·locada a obra
separada 10 cm entre peces i amb el terra
composada per  passama de 100*4 mm de
4*1.10 m perimertal,amb suports per a vidres
laminars, vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm
de gruix  i 7 tubs suport de diàmetre 50 *5 mm.
Totalment acabada i instal·lada. 2,000 444,83 889,66

3.4 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 14
a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió 22,000 46,90 1.031,80

3.5 u Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii
(Atropurpurea) de perímetre de 12 a 14 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules
NTJ 14,000 75,38 1.055,32

3.6 u Banc de formigó armat model Zeus de Fabregas
o similar, acabat decapat, color girs granític
sense respatller de 2.22 m de longitud  60
d'amplada i 45 d'alçada, inclòs col·locació
simplement recolzat i netejat. 12,000 413,54 4.962,48

3.7 u Aparcabicis model omefa 2 places de ferro
galvanitzat pintat gris ral 9006, fixat amb 4 perns
d'expansió, totalment acabat i instal·lat 12,000 57,19 686,28

3.8 u Pilona model Dalia o similar, d'acer laminat
acabat color negre forja amb tapa d'acer
inoxidable de D=9 cm i H=100 cm, totalment
acabat i instal·lat. 10,000 51,68 516,80

3.9 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa
tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 353,100 1,23 434,31

3.10 u Subministrament de Chamaerops humilis
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor amb un
diàmetre 50 cm superior al del tronc 8,000 55,00 440,00

Total pressupost parcial nº 3 Mobiliari i Jardineria: 26.156,95

Pressupost parcial nº 3 Mobiliari i Jardineria
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 u Suport circular de tub d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat a terra clavat 19,000 29,19 554,61

4.2 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament 2,000 149,09 298,18

4.4 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 40x40 cm, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament 12,000 46,78 561,36

4.5 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 3,000 59,94 179,82

4.6 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament 2,000 67,63 135,26

4.7 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual 62,400 8,34 520,42

4.8 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de
15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada 5,000 0,71 3,55

4.9 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15
cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada 140,000 1,18 165,20

4.10 u Imprevistos a justificar durant l'obra 1,000 19.000,00 19.000,00

Total pressupost parcial nº 4 Senyalització i varis: 21.418,40

Pressupost parcial nº 4 Senyalització i varis
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 pa Mesures de seguretat i higiene 1,000 2.300,00 2.300,00

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut: 2.300,00

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut
Num. Ut Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Enderroc i moviment de terres 12.267,10
2 Paviments 169.684,88
3 Mobiliari i Jardineria 26.156,95
4 Senyalització i varis 21.418,40
5 Seguretat i Salut 2.300,00

Total .........: 231.827,33

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-U MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS.



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.04 RESUM PRESSUPOST 



 



R E S U M  D E  P R E S S U P O S T  

REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN

REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL

1.- TREBALLS PREVIS 625,91 €

2.- MITJANS AUXILIARS 20.671,70 €

3.- ESTRUCTURA CERÀMICA 47.296,96 €

4.- ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ 40.620,84 €

5.- ACONDICIONAMENT I ENTORN 4.789,45 €

6.- SEGURETAT I SALUT 2.280,10 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 116.284,96 €

ACTUACIÓ ENTORN_URBANITZACIÓ

1.- ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 12.267,10 €

2.- PAVIMENTS 169.684,88 €

3.- MOBILIARI I JARDINERIA 26.156,95 €

4.- SENYALITZACIÓ I VARIS 21.418,40 €

5.- SEGURETAT I SALUT 2.300,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 231.827,33 €

ACTUACIÓ ENTORN_INSTAL·LACIONS

1.- ENLLUMENAT PÚBLIC 26.427,30 €

2.- PLUVIALS 3.715,00 €

3.- SEGURETAT I SALUT 800,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 30.942,30 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 379.054,59 €

13% de Despeses Generals 49.277,10 €
6% de Benefici Industrial 22.743,28 €
TOTAL 451.074,96 €
21% I.V.A. 94.725,74 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 545.800,70 €



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. PLEC DE CONDICIONS



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01. PLEC DE CONDICIONS GENERALS
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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. 
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 
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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 
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. 



ACTUACIÓ EN L’ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADELL “MANELIC” 3 

 
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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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"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 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. 
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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. 
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 
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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 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. 
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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. 
 
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 



ACTUACIÓ EN L’ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADELL “MANELIC” 10 

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 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 
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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. 
 
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 
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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 
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. 
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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 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, 
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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. 
 
Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
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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 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 
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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 
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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. 
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 CONDICIONS PARTICULARS



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.01. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS



 



B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
<=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial 
en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha 
d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes ( UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl - (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter ( UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos 
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anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s ’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la 
EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant -se la presa de 
mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B031 SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària
- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, 
entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü 
ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la 
DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s 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 à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de 
formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’
exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de 
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: 

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       %�
%� Límits %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�  4 mm  %�  2 mm  %�  1 mm  %� 0,5 mm %� 0,25 mm %� 0,125 mm %� 0,063 mm %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Superior%�   0    %�   4    %�   16   %�   40   %�   70    %�    77    %�   (1)    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Inferior%�   15   %�   38   %�   60   %�   82   %�   94    %�   100    %�   100    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
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- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes

- Granulat fí:
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Tamís    %�  Percentatge en  %�   Condicions     %�
%� UNE 7-050 %�  pes que passa   %�                  %�
%�   mm      %�    pel tamís     %�                  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   5,00    %�        A         %�      A = 100     %�
%�   2,50    %�        B         %�  60 <= B <= 100  %�
%�   1,25    %�        C         %�  30 <= C <= 100  %�
%�   0,63    %�        D         %�  15 <= D <= 70   %�
%�   0,32    %�        E         %�   5 <= E <= 50   %�
%�   0,16    %�        F         %�   0 <= F <= 30   %�
%�   0,08    %�        G         %�   0 <= G <= 15   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Altres   %�                  %�  C - D <= 50     %�
%�   condi-  %�                  %�  D - E <= 50     %�
%�   cions   %�                  %�  C - E <= 70     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl  o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que 
es preté n destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’  ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s ’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar -los sota cobert per evitar 
els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’ apilament dels àrids. Les sorres 
d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent 
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb 
l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
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- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a 
màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la 
EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 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 segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en 
els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar 
l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les 
mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B032 SAULONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
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Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. Han de poder barrejar -se 
amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l ’estructura, per altres capes de ferm, o que 
puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
(UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT -149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d ’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària  i sobre 2 mostres:

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933 -8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)

-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor :
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)

-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
-  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són 
suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s ’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’ identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

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
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 El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, 
entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü 
ent dels materials que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de 
formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la 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 quí mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl  o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
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GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó:  > 95%
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció 
del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, 
varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç 
a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la 
direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 

encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon 
del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 
1744-1): 
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- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 1744-1(Apart.) 
14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
 Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de 
realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o del reciclatge 
d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 
0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
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- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% 
del terreny a drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos 
de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà  les 
condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 
recórrer a l ’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  compliment de les 
condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de 
les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 
2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% 
(UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar -los sota cobert per  evitar 
els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC 
«Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 -IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible 
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent 
informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb 
l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció 
de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu 
ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
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especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a 
màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la 
EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder 
realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 
1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2) 

S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 
s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència 
i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC -08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o 
un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els 
nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�  CEM I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�  CEM II/A-S  %�
%�                                       %�  CEM II/B-S  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�  CEM II/A-D  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�  CEM II/A-P  %�
%�                                       %�  CEM II/B-P  %�
%�                                       %�  CEM II/A-Q  %�
%�                                       %�  CEM II/B-Q  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�  CEM II/A-V  %�
%� volants                               %�  CEM II/B-V  %�
%�                                       %�  CEM II/A-W  %�
%�                                       %�  CEM II/B-W  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb esquist           %�  CEM II/A-T  %�
%� calcinat                              %�  CEM II/B-T  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb filler            %�  CEM II/A-L  %�
%� calcari                               %�  CEM II/B-L  %�
%�                                       %�  CEM II/A-LL %�
%�                                       %�  CEM II/B-LL %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
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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 ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de 
les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir 
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-
EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-
EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�      I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�    II/A-S    %�
%�                                       %�    II/B-S    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�    II/A-D    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�    II/A-P    %�
%�                                       %�    II/B-P    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�    II/A-V    %�
%� volants                               %�    II/B-V    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment amb escòries de                %�    III/A     %�
%� forn alt                              %�    III/B     %�
%�                                       %�    III/C     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 15



%� Ciment putzolànic                     %�    IV/A      %�
%�                                       %�    IV/B      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment compost                        %�  CEM V/A     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE -EN 197 -
1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303 -2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC -
08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ  (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
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- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació 
de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o 
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
-  Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de comprovació del tipus i 
classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs 
de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà  o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
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- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 
del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s 
de ciments d’anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC -08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran 
tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs 
físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots 
els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat 
A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats 
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B053 CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de 
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:

- Mètode de referència:  <= 20
- Mètode alternatiu:  <= 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
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- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE -EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admiss ible, amb la condició de que l ’estabilitat sigui confirmada després 
de 28 dies de conservació en aigua, segons l ’ assaig donat en la norma UNE -EN 196-2)
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S’ha de  transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics 
que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder  ser en sacs, de manera  que no experimenti 
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de 
calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades 
pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459 -1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad
UNE-EN 459 -1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.
UNE-EN 459 -2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459 -3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de 
construcció:  

- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la 
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim:

- Numero identificador del organisme notificat
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- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.

A l full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat 
de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els 
assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que 
s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:

- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )

S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada 
tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves 
característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot 
s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que 
s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de 
calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al 
plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat.

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:

- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica

- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat 
en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·
lació, oxigenació o "cracking”
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum 
asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà 
respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la 
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destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5%
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                        %�              Tipus emulsió              %�
%�    Característiques    %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                        %�EAR 1 %�EAR 2 %� EAM  %�EAL 1 %�EAL 2 %� EAI  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Viscositat Saybolt      %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�Furol 25°C (NLT 138)    %�<=50s %�>=50s %�>=40s %�<=100s%�<=50s %�<=50s %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Contingut d'aigua en    %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�volum (NLT 137)         %�<=40% %�<=35% %�<=40% %�<=45% %�<=40% %�<=50% %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Betum asfàltic          %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�residual (NLT 139)      %�>=60% %�>=65% %�>=57% %�>=55% %�>=60% %�>=40% %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Fluidificant per        %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�destil·lació en volum   %�      %�      %�      %�      %�      %� 5<=F %�
%�(NLT 139)               %�  0%  %�  0%  %�<=10% %� <=8% %� <=1% %�<=15% %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Sedimentació a 7 dies   %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�(NLT 140)               %� <=5% %� <=5% %� <=5% %� <=5% %� <=5% %�<=10% %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Assaig amb el residu    %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�de destil·lació:        %�      %�      %�      %�      %�      %�      %�
%�-Penetració (25ºC, 100g,%�13<=P %�13<=P %�13<=P %�13<=P %�13<=P %�20<=P %�
%�5s, NLT 124), P(mm)     %� <=20 %� <=20 %� <=20 %� <=20 %� <=20 %� <=30 %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�-Penetració (25ºC, 100g,%� 6<=P %� 6<=P %�      %� 6<=P %� 6<=P %�      %�
%�5s, NLT 124), P(mm)(*)  %� <=10 %� <=10 %�      %� <=10 %� <=10 %�      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent 
seguit de la lletra D. 
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta 
especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan 
destinades.
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141)
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                        %�                 Tipus emulsió                  %�
%�    Característiques    %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                        %�ECR 1%�ECR 2%�ECR 3%� ECM %�ECL 1 %�ECL 2%�ECL2m%� ECI %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�Viscositat Saybolt      %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�Furol 25°C (NLT 138)    %�<=50s%�  -  %�  -  %�  -  %�<=100s%�<=50s%�<=50s%�<=50s%�
%�Furol 50°C              %�  -  %�>=20s%�>=40s%�>=20s%�  -   %�  -  %�  -  %�     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
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%�Contingut d'aigua en    %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�volum (NLT 137)         %�<=43%%�<=37%%�<=32%%�<=35%%� <=45%%�<=40%%�<=40%%�<=50%%�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�Betum asfàltic          %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�residual (NLT 139)      %�>=57%%�>=63%%�>=67%%�>=59%%�>=55% %�>=60%%�>=60%%�>=40%%�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�Fluidificant per        %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�destil·lació en volum   %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %� 5<=F%�
%�(NLT 139)               %�<=5% %�<=5% %�<=2% %�<=12%%� <=8% %�<=1% %� 0%  %�<=15%%� 
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�Sedimentació a 7 dies   %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�(NLT 140)               %�<=5% %�<=5% %�<=5% %�<=5% %�<=5%  %�<=10%%�<=10%%�<=10%%�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�Assaig amb el residu    %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�de destil·lació:        %�     %�     %�     %�     %�      %�     %�     %�     %�
%�-Penetració (25ºC, 100g,%�13<= %�13<= %�13<= %�130<=%�130<= %�13<= %�10<= %�20<= %�
%�5s, NLT 124), P(mm)     %�P<=20%�P<=  %�P<=20%�P<=  %� P<=  %�P<=20%�P<=15%�P<=30%�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 
%�-Penetració (25ºC, 100g,%�6<=P %�6<=P %�6<=P %�     %�6<=P  %�6<=P %�5<=P %�     %�
%�5s, NLT 124), P(mm)(*)  %�<=10 %�<=10 %�<=10 %�     %� <=10 %�<=10 %� <=9 %�     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%� 

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent 
seguit de la lletra D. 
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta 
especificació , podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan 
destinades.
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
BETUM ASFÀLTIC:
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2%
Contingut d’asfaltens (NLT 131):  >= 15%
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l’article 211 de la 
norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:

- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)

- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)

BETUM MODIFICAT: 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2%
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l’article 215 de la 
norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
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- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge:

- Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399)
- Dif. Penetració

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)

- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
     225ºC <=25%
     260ºC 40%<=D<=70%
     316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2%
 Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5%
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Característiques        %�        Tipus betum          %�
%�                               %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                               %�   FX 175     %�   FX 350     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Viscositat STV a 40°C          %�              %�              %�
%�(orifici 10 mm) (NLT 187)      %�150<=V<=200s  %�300<=V<=400s  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Destilació (% del volum total  %�              %�              %�
%�destilat fins a 360°C)         %�              %�              %�
%�              a 190°C          %�    <= 3%     %�    <= 2%     %�
%�              a 225°C          %�    <= 10%    %�    <= 10%    %�
%�              a 316°C          %�    <= 75%    %�    <= 75%    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Residu de la destilació        %�              %�              %�
%�a 360°C (NLT 134)              %�    >= 90%    %�    >= 92%    %�
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%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8
Característiques físiques del quitrà:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Característiques  %�                 Tipus de quitrà                     %�
%�                  %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�                  %�  AQ 38   %� AQ 46   %�  BQ 30   %�  BQ 58   %� BQ 62    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Equiviscositat    %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(NLT 188)         %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(amb una toleràn- %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�cia d'1,5°C)      %�   38°C   %�  46°C   %�  30°C    %�  58°C    %�  62°C    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Densitat relativa %�  1,10<=  %� 1,11<=  %� 1,10<=   %� 1,13<=   %� 1,13<=   %�
%�(DR) 25°C/25°C    %�  DR      %� DR      %� DR       %� DR       %� DR       %�
%�(NLT 122)         %�  <=1,25  %� <=1,25  %� <=1,24   %� <=1,27   %� <=1,27   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Destilació en     %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�massa (DT)        %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�a) fins a 200°C   %� <= 0,5%  %� <= 0,5% %� <= 0,5%  %� <= 0,5%  %� <= 0,5%  %�
%�b) 200°C - 270°C  %�3<=DT<=10%%�2<=DT<=7%%�4<=DT<=11%%�  <= 3%   %� <= 2%    %�
%�c) 270°C - 300°C  %�4<=DT<=9% %�2<=DT<=7%%�4<=DT<=9% %�1<=DT<=6% %�1<=DT<=5% %�
%�   b i c          %� <= 16%   %� <= 12%  %� <= 16%   %� <= 8%    %� <= 7%    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Punt de reblani-  %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�ment (A i B) del  %�  35<=    %�  35<=   %�  35<=    %�          %�          %�
%�residu de desti-  %�  PR      %�  PR     %�  PR      %� <= 56°C  %� <= 56°C  %�
%�lació (NLT 125)   %�  <=53°C  %�  <=55°C %�  <=46°C  %�          %�          %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Fenols en volum   %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(NLT 190)         %�  >= 3%   %� >= 2,5% %� >= 3%    %� >= 2%    %� >= 2%    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Naftalina en massa%�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(NLT 191)         %�  >= 4%   %�  >= 3%  %� >= 4%    %�>= 2,5%   %� >= 2,5%  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Insoluble en toluè%�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(en massa)        %�          %�         %�          %�          %�          %�
%�(NLT 192)         %�  >= 24%  %� >= 25%  %� >= 23%   %� >= 28%   %� >= 28%   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d ’ emmagatzematge han de tenir l’ aprovació de la DF que 
comprovarà els sistemes de transport i cà rrega i les condicions d’em magatzematge per tal que no pugui 
alterar la qualitat del material; de no obtenir -ne l’aprovació corresponen t, es suspendrà l’utilització del contingut 
del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d ’entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’ estar constituïts per una virolla d ’
una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats 
anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si 
han contingut altres lí quids hauran d ’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran 
d’un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb 
un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
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Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura 
situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega 
han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una 
sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de 
betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la 
temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar 
a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  
subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. 
Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu 
de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de 
garantia de qualitat.
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat 
del material, subscrit pel fabricant, on s ’especifiqui el tipus i denominació  del betum, i es garanteixi el 
compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus d’emulsió  bituminosa o betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de 
homologació de la marca o segell de qualitat.
El full de característiques contindrà  al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació de l ’emulsió modificada, si és el cas.
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Valors dels assajos següents:

- En betum asfàltic:
- Penetració (NLT 124)
- Índex de penetració (NLT 181)
- Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182)

- En betum fluïdificant:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
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- Viscositat Saybolt Furol (NLT 133)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)

- En betum fluxat:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
- Viscositat STV (NLT 187)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)

- En betum modificat amb polímers:
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125)
- Recuperació elàstica (NLT 329)

- En emulsió bituminosa:
- Càrrega de partícules (NLT 194)
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 138)
- Contingut d’aigua (NLT 137)
- Tamisat (NLT 142)

- En emulsió bituminosa modificada amb polímers:
- Residu d’evaporació (NLT 147)
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (NLT 125)
- Recuperació elàstica (NLT 329)

El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- En tot tipus de betums:

- Corba de pes específic en funció de la temperatura
- Temperatura màxima de calentament
- Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que 

hauran de ser aportats en un plaç no superior a 7 dies.
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser 
aportats en un plaç no superior a 10 dies.
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I 
BEURADES:
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i 
cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Residu per destil·lació (NLT 139).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
- Residu per evaporació (NLT 147)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució 
dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al 
plec del material corresponent.
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del control d’execució.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris 
descrits a continuació per realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’emulsions emprades en regs 
d’adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal.
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De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc 
de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Tamisatge (NLT 142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’ execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió 
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el 
control de recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la 
procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum 
asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):

- Diferència punt de reblaniment
- Diferència penetració

- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)  
- Punt d’inflamació (NLT 127)
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 

- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25°C (NLT 124) 
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el 
control de recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la 
realització ineludible dels següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum 
asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM:
- Sobre el betum original:

- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)  
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)
- Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2)

- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185) 
- Penetració a 25°C (NLT 124) 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)  
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 
121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada 
procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ 
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equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió bituminosa no compleixi alguna 
de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5 -OM.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES 
PER A BEURADES:
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de 
condicions.
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels components.
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its corresponents) en el cas 
d’observar deficiències en el subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris
Per a cada tipus de betum es define ixen 2 intervals d’acceptació:
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de 
betum corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el 
valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que 
aquest valor mig estigui dins de l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb 
les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.
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 exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o 
fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici   no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons  per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment 
rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Assentament con   %�            Condicions                 %�
%�    d �Abrams(mm)    %�               d �ús                    %�
%�------------------------------------------------------------%�
%�   130 <= H <= 180  %� - Formigó abocat en sec               %�
%�   H >= 160         %� - Formigó bombejat, submergit o       %�
%�                    %�   abocat sota aigua amb tub tremie    %�
%�   H >= 180         %� - Formigó submergit, abocat sota      %�
%�                    %�   fluid estabilitzador amb tub tremie %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Grandària   %� Contingut %�
%�  màxima del  %� mínim de  %�
%� granulat(mm) %� ciment(kg)%�
%�------------------------- %�
%�      32      %�    350    %�
%�      25      %�    370    %�
%�      20      %�    385    %�
%�      16      %�    400    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
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- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933 -2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la 
proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 
i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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 la EHE -08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
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- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 
s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 
sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de 
control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-
los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als 
apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les 
pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul 
a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut 
d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut 
resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i 
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s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos 
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 
de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 
de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 
de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a 
cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
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- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 
pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-
se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:
-  Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova 
amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ 
introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació: 
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran 
a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors 
a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al 
tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir 
tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia 
del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de 
les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de 
la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant 
aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
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- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà 
el camió controlat.

B07 MORTERS DE COMPRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat  porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que 
s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius 
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que 
el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’ adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
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- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, 
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistènc ia 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 inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor 
que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al 
valor que figura especificat
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en 
pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:

- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
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aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (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 segon s UNE -EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998 -2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:  

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol
- Instruccions d’us:

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per 

a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
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segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons 
les exigències del plec de condicions.
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència 
del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes 
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les 
condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B0A3 CLAUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint -los mitjançant cops o impactes.
 S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
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- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17 -032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

B0G1 PEDRES NATURALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (p arets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
- Basàltica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 
provinents de restes orgànics.
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No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i 
gruix (d).
Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï tats i esquerdes caldrà 
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 
1469  i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i 
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 
1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries)
- Tractament químic superficial

Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-
EN 12372/AC
Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 .
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies :
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:

- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ±  2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ±  3 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):

- Llargària < 700 mm  : 6 mm
- Llargària => 700 mm  : 8 mm

- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm  : 3 mm
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- Llargària =>  700 mm  : 6 mm
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:

- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm

- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm:  ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm

- Desviació  de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:

- Cara de textura fina:  ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm

- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina:  ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm

- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina:  ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I 
UNE-EN 12057 
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
Les característiques segü ents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de complir la norma 
UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 
12058 o UNE-EN 12057
Toleràncies :
 Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:

- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 

declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària: 

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Longitud o amplària nominal en mm.     %�   <600   %�  >=600   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Gruix d �arestes bisellades <= 50 mm     %�   ±1mm   %�  ±1,5mm  %�
%�  Gruix d �arestes bisellades > 50mm      %�   ±2mm   %�  ±3 mm   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
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- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469. 
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies :
- Gruix nominal E en mm 

-12<E<=30:  10%
-30<E<=80:  ±3 mm
-E>80:  ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant 

declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Llargària i amplària: 

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Llargària o amplària nominal en mm.     %�   <600   %�  >=600   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    %�   ±1mm   %�  ±1,5mm  %�
%�  Gruix d �arestes bisellades > 50mm      %�   ±2mm   %�  ±3 mm   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

-  Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):
- Localització de l’eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm
- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Fondària  del forat:  +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Les peces han d’ anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a 
l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s ’han de protegir amb mitjans adequats
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin. 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.
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UNE -EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE -EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE -EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENT 
EXTERIOR (UNE-EN 1341):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de 
vianants i vehicles, a l'exterior:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE-EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:
- Han de portar el marcatge  CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa

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

- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, 
ESCALES I PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a 
la flexió), 
- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport públic de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament 
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament 
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
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l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos 
finals
- Característiques:

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS 
MURALS (UNE-EN 1469):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre substàncies 
perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de seguretat en ús (resistència a 
la flexió), 
- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre reacció al foc de 
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una etapa clarament 
identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els usos 
finals
- Característiques:

- Plaques per a ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent

- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l’ancoratge
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- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent

OPERACIONS DE CONTROL.  REVESTIMENTS MURALS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:

- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE.

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament  rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin a l’obra   es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic UNE-EN 12372
- Coeficient de saturació
- Absorció d’aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d’elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d’ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta)
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Control de característiques geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373

- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor

 Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2  de superfície (unes 10000 peces), es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Pes específic (UNE-EN 1936)
- Coeficient de saturació
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339)
- Coeficient de dilatació tèrmica
- Mòdul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ió sulfat
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)
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- Gelabilitat
- Resistència a la flexió
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:

- Gruix 
- Angles
- Planor
- Rectitud d’arestes

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
 Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de qualitat del fabricant, s’ha 
de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número  de  mostres  
del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent certificat de 
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats 
obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.

B44Z_01 PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè rica 
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a 
la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  de 
condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
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- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-
EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de 
subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions 
tècniques de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 10162.
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació 
ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de 
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
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tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en 
cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada 
abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 
no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten 
les martellades.
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap 
del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria 
civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 
peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
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Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament 
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat 
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s’afluixin.
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 
d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 
no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten 
les martellades.
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el 
temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la 
zona a soldar.
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no 
s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les , les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits  de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS 
D’ACER BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, 
la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o 
sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat 
per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 50



- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament 
aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció  visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes.  El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 
requerida (UNE-EN 10204).
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:

- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, 
inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE.

- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministre  rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.
- Les unitats d’inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de:

- Per lot: 20 t 
- Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes perfils > 200 t)

Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2):
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a tracció i 
l’allargament, segons UNE-EN 10002-1
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438 
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons UNE-
EN 7475-1, UNE-EN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de 
flexió per xoc ( UNE-EN 10025, Punt 7.3.2.1)
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta)
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-1, 
Apartat 10.1)de la composició de l’acer, amb determinació de:
     Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349
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     Fòsfor: UNE 7029
     Sofre: UNE 7019
     Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2
  I en acer laminat, a més a més:
     Silici: UNE 7028
     Manganès: UNE 7027
  En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506).
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN 
ISO 2178) per mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació :

- Preparació d’ una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció 
(UNE-EN ISO 15792-1). Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-
EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE EN-ISO 14284 (UNE EN 10025-1)
- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE-EN 10002-1
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió  per xoc (resiliència) s’aplicarà la  UNE 
10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments:

- Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm

-  Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 
com la seva localització i orientació del producte.
- Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els 
parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament.
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós 
resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà  acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè tric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la 
soldadura.

B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 52



- 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 uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells 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 diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció  de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç;  cap 
valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica
- 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;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
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 rectitud 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 subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE -EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ ús
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- Identificació de les classes en relació a la resistència 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 Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat 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 abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència 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 documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. 
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- P er 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 de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, 
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions del 
plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si 
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de les 3 mostres, les 
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podra n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B96A VORADES DE PLANXA D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
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- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
 Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així  com les senyals 
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies :
- Llargària de les peces:

- Fins a 1000 mm:  ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm
- A partir de 25001 mm:  ± 10 mm

PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2
 Puresa del zinc:  >= 98,5 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 
que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025 -2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. 
Condiciones técnicas de suministro.

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 ser: Llargària x amplada 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):  Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies :
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix:  ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm
- Balcaments:  ± 0,5 mm
- Planor:  ± 0,4 mm
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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 subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per  a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal 
de realitzar els següents assaigs:

- Sobre 3 mostres de 3 peces (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 de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, 
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions del 
plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si 
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,   en cada una de les 3 mostres, les 
condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podra n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t.

B9C2 TERRATZO AMB RELLEU
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una 
capa intermèdia que a vegades pot no ser -hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE -EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
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La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes 
superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització 
d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i  UNE-EN 13748-2):

- Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII )

- Mida del granulat:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Gra  %� Mida del granulat (mm)%�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Micro %�         0 – 6         %�
%�Petit %�         7 - 10        %�
%�Mitjà %�        10 - 30        %�
%�Gros  %�        30 - 40        %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes  no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum 

natural i ambient sec. 
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistè ncia del color entre diferents lots de rajoles causades per 

variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El 
fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:

%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Dimensió        %�            Tolerància              %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Longitud del costat  %�              ± 0,3%                %�
%�  Gruix                %�   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  %�
%�                       %�   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  %�
%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:

- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix

- Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):

- Absorció total:  <= 8%
- Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual:  < 4 MPa

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1): 
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Classe  %�  Marcatge %�                     Requisits                      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   1(a)   %�   BL I    %�                sense requisits                     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�    2     %� . BL II   %�   àrea de la superficie  %�  cap resultat individual%�
%�          %�           %�        <=1100cm2         %�       <2,5 kN           %�
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%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�    3     %�   BL III  %�   àrea de la superficie  %�  cap resultat individual%�
%�          %�           %�        >1100cm2          %�       <3,0 kN           %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

(a)   Classe 1 – Els productes només s’utili  tzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una 
base rígida 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�      Assaig     %�  Desgast per abrasió %�
%�      utilitzat  %�  (valor individual)  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   Disc ample    %�       >25mm          %�
%�      Böhme      %�     >30cm3/50cm2     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un  element, el fabricant a de declarar 
les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2)

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Classe   %�  Marcat  %� Valor mitjà per 4 %� Valor individual %�
%�           %�          %�   provetes (Mpa)  %�     (Mpa)        %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�     1     %�     ST   %�       >=3,5       %�      >=2,8       %�
%�     2     %�     TT   %�       >=4,0       %�      >=3,2       %�
%�     3     %�     UT   %�       >=5,0       %�      >=4,0       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2)
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�           %�            %�    Càrrega mínima de ruptura (KN)    %�
%�   Classe  %�    Marcat  %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�           %�            %�   Valor mitjà    %�  Valor individual %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�     30    %�      3T    %�      >=3,0       %�       >=2,4       %�
%�     45    %�      4T    %�      >=4,5       %�       >=3,6       %�
%�     70    %�      7T    %�      >=7,0       %�       >=5,6       %�
%�     110   %�     11T    %�     >=11,0       %�       >=8,8       %�
%�     140   %�     14T    %�     >=14,0       %�      >=11,2       %�
%�     250   %�     25T    %�     >=25,0       %�      >=20,0       %�
%�     300   %�     30T    %�     >=30,0       %�      >=24,0       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   Classe  %�   Marcat   %�    Càrrega mínima de ruptura (KN)            %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�     1     %�      F     %�     Característica no medida                 %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�-%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�     2     %�      G     %�     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               %�
%�     3     %�      H     %�     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               %�
%�     4     %�      I     %�     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

-Resistè ncia  a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la normativa 
UNE-EN 13748-2.
-Resistència climàtica:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
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%� Classe %� Marcat%�  Absorció de l �aigua     %� Massa perduda després d’assaig %�
%�        %�       %�      %en massa            %�     de gel-desgel kg/m2       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   1    %�   A   %�Característica no mesurada%� Característica no mesurada    %�
%�   2    %�   B   %� <= 6, com a mitja        %� Característica no mesurada    %�
%�   3    %�    D   %�Característica no mesurada%� <=1,0 com a mitja, cap valor  %�
%� %�       %�                          %� individual >1,5               %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE -EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern 
sense necessitat de fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element,  el fabricant a de declarar 
les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE -EN 13748 -1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE -EN 13748 -2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes, 
- Productes per a pavimentació interior:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació  comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les 
unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació  comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ 
acompanyar per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:

- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
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- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE -EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:

- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.

B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
 BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb 
l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i 
aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  15 - 18 cm
Alçària:  5 - 7 cm
 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·
locació  de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  11 - 13 cm
Alçària:  3 - 5 cm
 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 60



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9E1 PANOTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies :
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm

- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 61



- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm):

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2,5 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  4 mm
- Concavitat màxima:  2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE -EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. 
** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:

- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc

- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
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- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més:

- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents:

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant.

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal 
de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)

- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)

- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca 
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions del 
plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si 
continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l’especificat.

B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
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La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària:  <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies :
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm

- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm

- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm):

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2,5 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  4 mm
- Concavitat màxima:  2,5 mm

LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm
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Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies :
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm

- Desviació de l ’amplària respecte de l ’amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):

- Classe 1 (marcat J):  5 mm
- Classe 2 (marcat K):  3 mm

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm):

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  1,5 mm
- Concavitat màxima:  1 mm

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima:  2 mm
- Concavitat màxima:  1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 
per als llambordins:

- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:

- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins

- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
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- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules 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 molt superior a la d’ambient.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’e star carbonitzada o 
sobreescalfada.
La designació  del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques 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: us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o 
grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- Ll igant utilitzat pot ser dels tipus següents:

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
-  BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- BMC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.
- 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 mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l’ 
especificat en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre 
el 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 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
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- La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada
- 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 granulometria mà 
xima 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 additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:

- Composició: La granulometria s’ha d’ expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts 
de lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que 
passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, 
per al contingut de lligant, 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 granulometria s’han d’expressar en forma dels valors màxim i mínim 
per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.
     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 la UNE-EN 13108-1.

-  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 evidències d’aglomeracions dels granulats fins

- 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 resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l’especificat en la 
taula 5 de la UNE-EN 13108-1.

- Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha 
de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-
EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en les taules 7, 8 i 9 de la UNE-EN 
13108-1.

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció 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

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports  (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
la taula 10 de la UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 11 
de la 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 temperatures han d’estar declarades per el fabricant.
- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica:

- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de 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:  <= 20% 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 per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria 

del producte segons l’especificat en la taula 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 per el fabricant han de complir 

l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.
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-  Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser 
igual o superior al  corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la 
taula 20 de la UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha 
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
la  taula 21 de la UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:

- Contingut de lligant:  >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i 

mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 22 
i 23 de la UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors 
declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació  del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1.

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la UNE-
EN 13108-1. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES:
S’ han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l’article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o 
base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base
No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball.
 El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la taula 542.1 del 
PG 3.
L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i intermèdies 
ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que tinguin deformacions 
plàstiques.
Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el lligant utilitzat, de 
manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla mínim, similar al 
obtingut amb el lligant bituminó s dels especificats en l’article 215 del PG 3.
 Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats combinats, 
inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 0,250 
mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han d’estar 
inclosos dins d’ algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge 
del granulat total amb una aproximació de l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una 
aproximació  del 0,1%.
Contingut de lligant:
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50%
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50%
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65%
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75%
 En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir multiplicant per el 
factor  x = 2,65/d.
Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total del 
granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3.
Contingut de forats:  Ha de complir l’establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes 
següents:
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32
Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establert en les taules 542.14a o 
542.14b del PG 3.
 Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12):
- Capes base i intermèdia:  >= 80%
- Capes de rodadura:  >= 80%
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Toleràncies :
- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral):

- Tamisos superiors al 2 mm (UNE -EN 933-2 ):  ± 4%
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% 
- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE -EN 933-2):  ± 2%
- Tamís 0,063 mm (UNE -EN 933-2):  ± 1% 

- Dotació  de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  ± 0,3%
 MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El  contingut de materials procedents de fresat de mescles 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
Resistè ncia 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)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherè ncia 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 subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció 
de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones 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 para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543 -Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En l’albarà d’entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d’identificació de la mescla
- Com s’ha d’obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE -EN
- Detalls de tots els additius
- Designació de la mescla segons l’apartat 7 de la UNE -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 us en 
aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
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- Informació de les característiques essencials segons l’annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
- 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 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 canvi en la 
seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A US 
EN CARRETERES:
La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d’incloure com a mínim, 
la informació següent:
- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l’alimentació i, en el seu cas, desprès de la 
classificació en calent.
- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 
mm; 8 mm;  4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per a cada 
tipus de mescla expressada en percentatge del granulat tota l amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 
0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%
- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge del granulat total amb una 
aproximació del 0,1%
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la 
d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat
- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la mescla
- Densitat mí nima a aconseguir
- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s’ha d’ introduir en 
el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s’ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat del 
betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la 
temperatura de mescla s’ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport
- La temperatura mínima de la mescla a l’iniciar i acabar la compactació
- En el cas en que s’utilitzin addicions, s’ha d’incloure les prescripcions necessàries sobre la forma 
d’incorporació i temps de mesclat
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  de la documentació del fabricant.
 Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge 
CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
 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’apartat 542.9.3.1 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’han d’utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S’ ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions del 
plec de condicions.

BBA1_01 MICROESFERES DE VIDRE, GRANULATS ANTILLISCANT I BARREJAS PER A SENYALIT…
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
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 S'han considerat els elements següents:
- Microesferes de vidre
 MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials 
per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda 
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        Tamís        %�Massa retinguda  %�
%�  (ISO 565 R 40/3)   %�   acumulada     %�
%�                     %�  (% en pes)     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Superior de seguretat%�     0 a 2       %�
%�Superior nominal     %�     0 a 10      %�
%�Intermedis           %�  N1 a N2 (*)    %�
%�Inferior nominal     %�   95 a 100      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm:  < 20%
- Diametre >= 1 mm:  < 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A:  >= 1,5
- Classe B:  >= 1,7
- Classe C:  >= 1,9
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Productos de post -mezclado, microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezcla de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a zones aptes per a la circulació:  
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:

- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 
especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents:

- Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1)
- Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1)
- Resistència a agents químics (UNE-EN 1423/A1)
- Granulomètric (UNE-EN 1423/A1)

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost 
d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els 
següents criteris:

- Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del 
buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 kg.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig.

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà 
l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos 
resultats són satisfactoris.

BBA1_02 PINTURA PER A SENYALITZACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
 PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B -118 segons UNE 48 -103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar -se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to 
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del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs:  bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15%
Aspecte:  bo
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona
Envelliment artificial:  bo
Toleràncies :
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01
 PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli:  soja
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú
Pes específic:  15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs
 Temps d'assecatge:
- Sense pols:  30 min
- Sec:  2 h
- Dur:  5 dies
- Repintat:  >= 8 h
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol
 Rendiment:  2,5 m2/kg
Toleràncies :
- Pes específic:  ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 135200 -2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. 
Ensayos de laboratorio.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les 
especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents:

- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083) 
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-
EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost 
d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els 
següents criteris:

- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà 
l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos 
resultats són satisfactoris.

BBM1 SENYALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
 S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer galvanitzat, 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per 
la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
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No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de 
Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 
135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix del caixetí:  1,8 mm
 Gruix de la placa:  1,8 mm
Amplària del reforç perimetral:  25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2
Puresa del zinc:  98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 
331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C:  > 50%
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig

- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies :
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a 
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, 
estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una 
làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades 
entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb 
la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible 
a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies 
condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals 
i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc.
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Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 
48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°)
- Retracció:

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior 
ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas 
con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
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Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions:
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es 
garanteixen les condicions del plec.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del 
fabricant.
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d ’acord al pla de mostreig 
establert per a un “nivell d ’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, 
segons la norma UNE 66 -020:
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides.

BBMZ MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
 S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma UNE-EN ISO 
1461.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o abraçadores.
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall.
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)
Límit elàstic mínim:
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2
Resistència a tracció:
- Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en 
calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN 
ISO 1461  en el cas de pals i altres elements.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2
Puresa del zinc:  >= 99%
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma 
UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 
m.

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 77



Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical.
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093)
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir
Toleràncies :
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa:  +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
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%� (mm) %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�      %�Longitudinal%�Transversal  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� <=40 %�     26     %�     24      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� > 40 %�     25     %�     23      %�
%� <=65 %�            %�             %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb 
una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix:  3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
- Códi 1: retrorreflector de vidre
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel fabricant 
(si es necessari la seva substitució).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, 
protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, 
nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no 
produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin 
restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la 
data de fabricació.
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de 
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comprovar segons aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la 
fixació d'un metre de barrera de seguretat.
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. 
En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als 
normalitzats. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
Unió separadors al suport:
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034)
- Qualitat dels cargols:  5.6
Unió entre barreres:
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
- Qualitat dels cargols:  4.6
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034)
Pas dels cargols:  Pas mètric
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16
Volandera:  M16
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura:  >= 26%
Gruix de la planxa:  3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi 
ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i  
el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX:
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Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales.
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de 
las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs:

- Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, 
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions:

- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN 
ISO 1461.

- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions:

- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN 
ISO 1461.

- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris.
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BQ21 PAPERERES TRABUCABLES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a  
la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements que 
permetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part  
superior de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària:  50 cm
  Tipus d'acer:  S235JR
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm
Gruix de la planxa perforada:  1 mm
Toleràncies :
- Dimensions:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs 
protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin 
a l’obra sense el certificat de garantia corresponent.

BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica 
de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%
 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica:  30%
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Grandària màxima:  2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les 
especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents 
acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es 
realitzaran els assaigs corresponents a l ’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i 

amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR36 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR3A ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:

- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs

- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR

- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR:  Sòlid granulat
- CrS:  Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les 
especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents 
acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es 
realitzaran els assaigs corresponents a l ’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i 

amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de 
matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs 
orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm
 Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
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- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica:  > 4%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
 Densitat aparent seca:  680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç:  < 10%
 pH:  6
 Densitat aparent seca:  230 kg/m3
 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima:  25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada:  40%
- Palla de cereal:  50%
- Paper reciclat:  60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s ’indica a les 
especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d ’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents 
acreditatius de la disposició de l ’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, es 
realitzaran els assaigs corresponents a l ’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat) .
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i 

amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR4 ARBRES I PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d’herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si 
es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, edat i localització.
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.2 de la norma NTJ 
07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.3 de la norma 
NTJ 07A.
L’espècie  vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal , especialment pel que fa al control 
d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor 
d’utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit 
anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua,  han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada 
aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. L es arrels 
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han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per 
a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i mig en ser 
soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple d’arrels.
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que 
s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer d’acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l’hàbit de creixement de l’espècie -
varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per 
a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura prò pies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l’estípit ha de 
ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l’orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha 
de ser de 25 cm.
Toleràncies :
- Alçària:  ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han de correspondre amb les especificacions de 
la DT, i en el seu defecte s’han de triar d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes 
I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la 
taula  del l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències  de nutrició o 
fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’ altres plantes cultivades. Les 
proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l’ANNEX I de la norma NTJ 
07N.
CESPITOSES EN PA D’HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i 
amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir 
zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm
 Subministrament per plaques:
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- Dimensions:  >= 30x30 cm
 Subministrament en rotlles:
- Amplària:  >= 40 cm
- Llargària:  <= 250 cm
 Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la 
planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la 
planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha 
de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s ’han de seguir les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes 
d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la  planta te fulles, i la part radical 
si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar -les  en un viver, a 
l’obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb 
palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les indicacions de l’apartat 8 de la 
norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L ’envàs no ha d’estar en contacte amb el terra.
PA D’HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es 
possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc d’utilització, i no es pot emmagatzemar. 
S’ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció  en temps 
calorós, i 3 dies amb temps fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y 
resinosas. 
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne.
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ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembras 
y céspedes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
 Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació  de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus d’hidrosembra que intervingui en l’ 
obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació  de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, 
espècies herbà cies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d’una mostra de la 
barreja abans de l’aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia 
corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

- Consistència seca:  Nul·la
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm
- Consistència fluida:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir -
la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’ exigència de blancor
Morters per a fàbriques :
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE -EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE  EN 1015-11).
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les 
condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte.

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
 S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar -ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE -
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
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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 els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
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transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir -lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB -SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ A…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” 
de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs” de l ’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin 
l’aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
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- Identificació de l ’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D ’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’ EXCAVACIÓ O RESIDUS :
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.

F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s ’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.

F936_01 BASE DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació  del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix 
de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar 
plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
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La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

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 o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb 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 formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària  de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 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 uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha 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 oscil·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.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
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L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci 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, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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 formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la 
vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.
Toleràncies d'execució:
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- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
La resistència característica del formigó es comprovarà d ’acord amb l’ article 86 de l’EHE -08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE -08 .

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de  compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90% 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -
08).

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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 formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat  amb peces de pedra natural,  morter  o formigó, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
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- 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 superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per 
al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles 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 uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar 
i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de  compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver -se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de 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 següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F98 GUALS DE PECES ESPECIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
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- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT.
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 
de la vorera per la part alta.
Els extrems del gual han d’ estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota 
l’amplària de les peces.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci 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, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9A1 PAVIMENTS DE TERRA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot -u, sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
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- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
 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 nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
 PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-
tipus dels plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106:  < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368:  < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat  en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies:  >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl:  ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec:  ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa:  - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt:  - 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar -se té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida 
d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat” , segons la norma NLT -108/72, s’ha 
d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès 
entre 10 i 30 cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats 
dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i 
del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del 
material humit i el tamisatge a  laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, 
aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment 
amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i l’absè ncia de grumolls 
de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a 
una nova remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 
2% del pes de la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 
hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és 
superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb 
els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora 
superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la 
posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb 
les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de 
disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 
7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per 
mitjà d'una capa de  sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament 
mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
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Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir 
adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT -U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents.
PAVIMENTS DE TERRA -CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al 
trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

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 natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments granulars:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
En el segellat de paviment granular:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- 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 nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- 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 comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar -se té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
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defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida 
d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat” , segons la norma NLT-108/72, s’ha 
d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 
per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS GRANULARS:
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès 
entre 10 i 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que 
han quedat.
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser lleugerament 
inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal humidificar i compactar fins la 
penetració del material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.
PAVIMENTS GRANULARS:
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

F9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb  llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
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En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s’hauràn de respectar els junts prò pis del suport.
En el paviment de lloses  no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 
superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:

- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces:  <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 12 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació  o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir -lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.
- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció  visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
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CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9C2 PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació  o el que indiqui la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9E PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra -ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver -se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

F9F PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir -lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d’aigua i ciment per tal de millorar l’adherència.
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície.
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
-  S’evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 
auxiliars de l’obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

Plec de condicions tècniques

URBANITZACIÓ DOCTOR PUJOL Pàgina 111



diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant hidrocarbonat, 
granulats (inclòs  el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes 
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, 
a una temperatura molt superior a la d’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 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 homogènia, uniforme i sense segregacions.
S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
 La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 542.9.4 del 
PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.
En capes de rodadura:
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada abans de 
la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d’entrar en servei la 
capa)
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques
- Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
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 fó rmula de treball i si 
són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l’execució del tram de prova s ’ha d’analitzar la correspondè ncia, 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 mètodes 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, desprès de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar 
aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas 
de pluja.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar -se té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida 
d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir l’indicat en les taules 
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510.6,  513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg d’imprimació o 
d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’haura n 
d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d’Obra.
S’ha de comprovar  que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden 
restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat d’unió  amb la mescla.
L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’ estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la segü ent mentre la vora de 
la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha d’executar un junt 
longitudinal. 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop  compactada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.
L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, 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 comprovarà que la temperatura de 
la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fó rmula de 
treball per a l’inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
 On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en 
calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ ha de descarregar fora de 
la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un gruix  tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 
L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3.
La compactació s’ ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció dels resultats del tram de 
prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fó rmula de 
treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura 
de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser 
compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles bituminoses 
amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l’augment de la viscositat 
del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar 
obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a 
la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada. 
La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’ estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de compactació per tal que 
inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha 
de cuidar que els  elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
 En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un 
mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 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 superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja s’ ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera 
de reg d’adherència segons l’article 531 del 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 de compactar transversalment, i s’ ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, 
o be, prèvia autorització  de la DF, quan assoleixi 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 ambient.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

t de pes  segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 
cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs 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 para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG -3). Artículos: 542 -Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543 -Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d’ iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d’ un tram de 
prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats per el 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 mesura 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 UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 
mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al 
menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:

- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d’assaig de l’annex B de la UNE-EN 
13108 -20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú ltims 
valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior
- 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 aprovats
- Que funcionen els dispositius d’humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d’inflament dels compactadors
- La freqüència i l’amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions 
d’assaig de l’annex  B de la UNE-EN 13108-20
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d’estendre la capa 
següent, determinant l’IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de 
comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de 
l’obra
En capes de rodadura, cal comprovar a més:
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de la capa, en 
5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim
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- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en 
servei de la capa, en tota la llargà ria del lot
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) s’ha 
d’acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d’acceptació són les següents:
Densitat:
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no més de 3 individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts 
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la següent manera:

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per compte del 
Contractista;

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar una 
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la 
mostra assajada poden  presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent 
manera:

- Per capes de base:
- Si el gruix  mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’ha de rebutjar 

la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou 
una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib;

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin pro blemes 
d’entollament, s’ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix  addicional corresponent a la capa 
superior per compte del Contractista.

- Per capes intermèdies: 
- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’ha  de 

rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d’aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes 
d’entollament, s’ha d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 

- Per capes de rodadura:
- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l’especificat s’ ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 

compte, ha d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada 
si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
Regularitat superficial:
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es procedirà 
de la següent manera:

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de l tram controlat o de la 
longitud total de l’obra per a capes de rodadura, s’ha d’estendre una nova capa de mescla bituminosa amb el 
gruix que determini el DO a càrrec del Contractista;

-  Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o de la 
longitud total de l’obra, s’han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del 
Contractista. La localització dels esmentats defectes s’ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en 
l’auscultació per la determinació de la regularitat superficial.
- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb 
longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb  els valors de les taules següents, 
segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons l’establert en l’apartat 
542.11 del PG 3:

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a
- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d’abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b

Macrotextura superficial:
- El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor previst. 
No més d’un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més 
del 25%.
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es 
procedirà de la següent manera:

- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura  de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor 
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previst, s’ha d’ estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del valor  

previst, s’ha d’aplicar una penalització econòmica del 10%
Resistè ncia al lliscament:
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, es 
procedirà de la següent manera:

- Si el resultat mig de l’assaig de determinació  de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del 
valor previst, s’ha d’estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista.

- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al l liscament resulta superior al 90% del 
valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%

F9J REGS SENSE GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb producte 
filmo gen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura: 
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
 Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excé s de lligant o 
per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i 
vorals.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat 
el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT .  Ha de complir les condicions 
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’ estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d ’àrid de 
cobertura i dotació corresponent i l ’adequació dels mitjans previstos en l ’execució. Es comprovaran les 
característiques de l ’equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la 
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la 
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pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada 
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 
temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l’aplicació del lligant, i 
4h en cas d’estesa de l’àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 40 km/h.
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del 
reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva 
dosificació serà la mínima necessà ria per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota 
l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla 
d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü 
ents condicions:
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han 
de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit 
per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per 
la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions 
especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
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No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

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

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d ’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s ’ha d’ estendre el reg i observació de l ’efecte de pas de un 
camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 
- Comprovar, amb cinta mètrica, l ’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·
locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l ’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de 
determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del 
equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes 
d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans 
del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.

F9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat 
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d ’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 
36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l ’acer, al formigó o a l’adherència entre ells.
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La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó.
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que 
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i 
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la 
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de 
les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm

       (on b es el costat menor de la secció de l’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de 
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
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Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, 
>= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d ’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat 
màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la 
EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l ’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separador s ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE -08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 
l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, 
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF .
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’ amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d ’obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
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- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

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

FB1 BARANES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit  de la barana, col·locades en la 
seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o  la 
indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm de l'element 
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El 
valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús 
comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles 
infantils , ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de l’escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 
d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d ’instal·lació i, alhora, 
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han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de 
la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distà 
ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB -SUA.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 10% 
dels punts on es situaran els elements d’ancoratge.
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment 
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció  visual i 
per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar -se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
 CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura:  720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2
 CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- Sobre paviment bituminós:  >= 0,30
- Sobre paviment de formigó:  >= 0,40

- Color groc:  >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa 
mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a 
la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè 
viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
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- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar -se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’ estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar -se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s ’indicarà la desviació de l ’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d ’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s ’ha de realitzar amb la maquinària i les 
eines adequades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2 -IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas 
sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D ’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 
pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:

- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de 

passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres 
seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la 
línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. 
abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els 
defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de 
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels 
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema 
d’avaluació dinàmic “in situ”:

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament 

- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
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FBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
 S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
 CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar -la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l ’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
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(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de 
control de materials (S).
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats 
en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
 S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
 CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar -la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.
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Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l ’ estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.

- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l’apartat de 
control de materials (S).
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats 
en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FBBZ ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la 
DF.
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí 
nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar 
tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de 
quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense 
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produir esforços al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no 
inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d ’ancoratge galvanitzades i cargols 
d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat:  ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 
N/mm2.
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d’arrencada, trencament o deformació per l ’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i 
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i 
de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient -lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural 
bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s ’ha de tenir cura que 
quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà 
de piqueta i raspall.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per a obres d’enginyeria civil.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment 
el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FQ1 BANCS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs  col·locats a l ’exterior.
S’han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plàstics
S’han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al 
transport
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FQ21 PAPERERES TRABUCABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb  dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
 CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera:  80 cm
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Verticalitat:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al 
transport
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FQ4 PILONS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els següents tipus:
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer.
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons el 
seu disseny.
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat del 
mateix.
Les perforacions de l’  element han de restar a la posició correcta.
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de l ’obra ( 
bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de 
suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l ’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut 
dintre.
Una vegada col·locat l ’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient -lo i tornant a repetir el 
procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L’element s’ apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l ’ obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al 
transport
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions
- Transport de l’espècie  vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació  definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les plantes han d'emmagatzemar -se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que 
possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha 
d'introduir la part radical, c o brint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. 
Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un 
lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté  fulles, i sobre 
la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.
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CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y 
resinosas. 
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:

- Amb l’arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor

- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre,  arbust o planta enfiladissa:

- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas

- Plantes de petit port:
- Comprovació  i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg

ARBRES I ARBUSTS:
 L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat  i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
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Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per 
afavorir l’arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal.
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaç ades, pluges quantioses, 
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres:  60 cm
- Arbusts:  40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per 
afavorir la meteorització del sòl.
 Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el 
sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes  del clot de plantació:
- Arbres:

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra

- Arbusts:
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb 
mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossega r l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador 
autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables.
 La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha 
de tallar la malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s’ha de col· locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar 
l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions 
d'aquest.
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació  ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos 
de plantación.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas 
de plantación de árboles.

FR7 IMPLANTACIÓ DE GESPA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació  de gespa per diferents procediments.
S’han considerat els procediments següents:
- Sembra directa 
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d’herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament, l’adob, el bioactivador i l’estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d’herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d’herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació  de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima 
regularitat i uniformitat.
La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell previst.
 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
 Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot 
incloure coadjuvants biològics i additius.
 La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada  de 2 a 5 
llavors/cm2.
L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l’adherència dels materials projectats.
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IMPLANTACIÓ EN PA D ’HERBA:
Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl . Les juntes han de quedar ben 
ajustades.
 Abans de la implantació dels pans d’herba, la superfície a  implantar ha de tenir  la consistència de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats,  la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l ’ordre 
de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat  de fragments de planta per hectàrea ha de ser de l ’ordre de 20 a 40 
m3.
 Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a  implantar ha de tenir  la consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 
meteorològiques molt desfavorables. En especial s’han d’evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures 
elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’han d’eliminar la vegetació espontània i les llavors de 
males herbes.
S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.
Cal retirar de la superfí cie les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició 
de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les proteccions en matèries de 
seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl sigui 
superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i a les 
voreres.
Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues vegades el 
diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la primera sega.
No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme a la fi de l’estiu-tardor o la fi de l’hivern-primavera i a les 
zones de clima subalpí a la fi de l’estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació 
de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una barreja homogènia de 
tots els seus components.
S’ha d’executar des de la base  del talús, de baix a dalt.
L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s’ha de fer 
en dues fases.
La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de protecció en el transport, la 
implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, per a que les arrels no s’assequin 
i trobin immediatament humitat. 
La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han d’estendre al nivell previst sobre el 
llit de sembra evitant el posterior trepig.
S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d’aire. En cas d’irregularitats del 
terreny, s’han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d’herba, o bé allisant la superfí cie del llit de 
sembra.
Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar.
 En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de màxima pendent 
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del talús i s ’han de fixar al  sòl mitjançant claus  d’uns 20 -30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’estiu.
Cal regar immediatament desprè s de fer la implantació per evitar -ne la dessecació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de s uperfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D ’HERBA O  IMPLANTACIÓ  PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembra e 
implantación de céspedes y praderas.
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Hidrosiembras.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l’ execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el 
contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris  que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER 
HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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04.02.02. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT



 



ACTUACIÓ EN L’ENTORN DE LA XEMENEIA DEL MOLÍ ADELL “MANELIC” 1 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
GENERAL 
• Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
(DOGC núm. 4436 de 28/07/2005). 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006). 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

• Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales”  
(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

• Orden VI/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

VIALITAT 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 
(Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del 
PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
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Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, 
de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
• Llei 29/1985 de “Aguas” 

(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
• Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento 

y control de calidad de las potables de consumo público”.  
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 

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

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 

 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
Hidrants d’incendi 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els 

edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 

• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: 
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
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XARXA DE SANEJAMENT 
• Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs 

(BOE 7/10/1998) 
• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” 

(BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 
21/05/1975) 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que 
afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 

− Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1  

(BOE núm. 68 de 21/03/1994) 

− Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 

(BOE 11/06/1998) 
• Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases 

licuados del petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 

• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del 
petróleo en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 

XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
Sector elèctric 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 

Alta Tensió 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969 
• Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques 

aèries Reglamento de líneas eléctricas aéreas  de alta tensión en relació al seu pas per les 
proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”.  
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(Barcelona 21/01/1987) 
Baixa Tensió 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

• Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 007” (xarxes subterrànies per a distribució 
d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 

• Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, 
HECSA i FHSSA, les normes particulars per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió.  
(DOGC 6/07/83) 

Estacions Transformadores 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

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

(DOGC 12/06/2001) 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-

09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 

• Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la 
qual s’aprova la Instrucció interpretativa de la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 
− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 

industriales”. 
− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
• Plec de Condicions de LOCALRET 
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01.01.01 Instal·lacions d’enllumenat 

 
 



 



 

   

OBJECTE 
 
El present annex té com a objectiu complementar l’obra a executar dels carrers DR. PUJOL-
VALLADOLID I ESCORXADOR-FRANCESC RIOCABO, aplicant les normatives i legislació vigent en 
base als requisits assenyalats al Reglament de Baixa Tensió segons Decret 842/2002 i a les 
seves instruccions complementaries ITC BT i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre 
prèvia inspecció d’una entitat col·laboradora de l’administració (EIC). 
 
 
AMBIT D’APLICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ / ABAST 
 
L’abast de l’annex es defineix al plànol PI01 on s’assenyala la zona que correspon al projecte 
(Dr. Pujol i carrer Valladolid) i la zona de millores (Carrer Escorxador i carrer Francesc Riocabo). 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament d'Amposta vol procedir a la urbanització dels carrers DR. PUJOL-VALLADOLID I 
ESCORXADOR-FRANCESC RIOCABO. Per tal d’executar dita urbanització, s’ha de procedir a 
equipar l’àmbit amb l'enllumenat públic. 
 
Aquesta instal·lació d'enllumenat es realitzarà d’acord amb les actuals Normes vigents en 
aquesta matèria i donant compliment al REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ, 
R.D. 842/2002. 
 
Amb l’objecte de procedir a la realització de les corresponents obres, es redacta el present 
annex per L'ENLLUMENAT PÚBLIC, per l'execució de les corresponents obres. En ell es 
defineixen els criteris que deuran seguir-se en la realització de les obres, determinant les dades 
bàsiques i criteris de càlcul utilitzats, l'exposició gràfica del sistema mitjançant Plànols que 
s’adjunten i el Pressupost econòmic previst per la total realització de les Obres que conformen el 
Projecte.  
 
 
NORMES I REFERÈNCIES 
 
 Normativa estatal: 
 

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT).  

 Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 43 i 44.  

 R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementaries EA-01 a EA-07. 

 
 
 



 

   

Normativa autonòmica: 
 

 Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el  procediment administratiu per a 
l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la 
Llei 6/2001. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a FECSA-Endesa les 
Normes Tècniques Particulars (NTP) relatives a la xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

 
Normes UNE a considerar: 
 

 Normes UNE 157001/2002. Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 
 Normes UNE, EN i UNE-EN d’obligat compliment. 

 
Altres normes: 
 

 Normes del Pla General d’Ordenació Municipal de l’Ajuntament d’Amposta. 
 Ordenances de l’Ajuntament d’Amposta. 

 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA. JUSTIFICACIÓ 

 
 Carrer Dr. Pujol: 

 
 Col·locació unilateral de columnes de 6 m d'alçada, amb carcassa de fosa injectada d'alumini, model 
PCN-250 CCQ de Carandini ó similar, amb làmpada de VSAP (Vapor de Sodi d’alta pressió) de 100 W , a una 
interdistància de 25,60 m. aproximadament. Veure plànol PI02. 
 Col·locació de punts de llum soterrats a la zona del carril bici tipus TC-TEL model VEGA de ARES o 
similar amb VSAP de 18 w. 
 A la zona de ubicació de la xemeneia es col·locaran quatre punts de llums perimetrals uniformement 
repartits tipus TC-TEL model GEMMA de ARES o similar amb VSAP de 18 w, amb flux de llum vertical amb 
lent simple i antivandàlica. 
 

Carrer Valladolid: 
 
 Col·locació de columnes tipus Mistral de 3,5 ms. d’alçada de la marca Carandini o similar amb 
lluminàries tipus DQR-500/AL amb cobriment a l’hemisferi superior i làmpades VSAP (Vapor de Sodi d’alta 
pressió) de 70 W, a una interdistancia de 15,50 ms. aproximadament. Veure plànol PI02. 
 

Carrer Escorxador i Francesc Riocabo: 
 
 Col·locació de columnes tipus Mistral de 3,5 ms. d’alçada de la marca Carandini o similar amb 
lluminàries tipus DQR-500/AL amb cobriment a l’hemisferi superior i làmpades VSAP (Vapor de Sodi d’alta 
pressió) de 70 W, a una interdistancia de 15,00 ms. aproximadament al carrer Escorxador i de 12,00 aprox. al 
carrer Francesc Riocabo. Veure plànol PI02. 
 
 



 

   

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
 

Aspectes generals 
 
 Justificació de la necessitat de la instal·lació 

 
Per l’enllumenat de la zona considerada, s’utilitzaran les següents lluminàries. 

- Columnes tipus Mistral de 3,5 ms. d’alçada de la marca Carandini o similar amb 
lluminàries tipus DQR-500/AL amb cobriment a l’hemisferi superior i làmpades 
VSAP (Vapor de Sodi d’alta pressió) 70 w.  

- Columnes de 6 m d'alçada, amb carcassa de fundició injectada d'alumini, model PCN-250 
CCQ de Carandini ó similar, amb làmpada de VSAP (Vapor de Sodi d’alta pressió) de 100 W.  

- Equips tipus TC-TEL model VEGA de ARES o similar amb VSAP de 18 w.  
- Equips tipus TC-TEL model GEMMA de ARES o similar amb VSAP de 18 w, amb flux de llum 

vertical amb lent simple i antivandàlica. 
  

 Tipus de tràmit  
 
 El tràmit a realitzar per la legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà quan es 
presenti als organismes competents la MTD d’Enllumenat exterior.  
 

 Classificació de la instal·lació i justificació segons Decret 363/2004 de 24 d’agost 
 

Segons aquest Decret, com la instal·lació d’enllumenat exterior amb una P < 5kW no 
s’inclou a l’article 7.1 punt h) i per tant no es requereix d’una inspecció inicial per una EIC 
autoritzada.  
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
 Característiques luminotècniques 

 
Nivell d’il·luminació: S’ha procurat obtenir una il·luminació mitja de 12 lux, per a carrers amb 
trànsit escàs, amb un coeficient d'uniformitat mig no inferior a 0,60 
 
Lluminàries: S’han escollit de tal manera que dirigeixin, amb el mínim de pèrdues, el flux lluminós 
emès per les làmpades i que permetin instal·lar l’equip auxiliar al seu interior.  
 
Làmpades: S’han escollit làmpades del tipus VSAP (Vapor de sodi d’alta pressió) degut al seu alt 
rendiment lluminós i a la seva llarga vida mitja.  
 
Suports: De columna ancorada al terra amb cargols roscats sobre dau de formigó d’alçada 3,5 i 6 
ms. 
 

 Característiques elèctriques 
  
Tipus d’instal·lació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà soterrada complint i respectant 
les normes de muntatge fixades al Reglament Electrotècnic. 
 



 

   

Protecció de les lluminàries: Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb  
fusibles de 6 A. 
 
Connexió, desconnexió i comandament de la xarxa: La posada en servei i desconnexió de la 
xarxa és farà per mitjà de rellotge astronòmic programable. 
 
Centres de Comandament: S’utilitzarà el centre de comandament i de mesura existent situat al 
carrer Valladolid amb una potencia contractada de 1,4 kW II i al carrer Dr. Pujol amb una 
potencia contractada de 4,5 kW II. Aquests quadres de comandament es reforçaran amb la 
instal·lació de noves proteccions que suportaran i protegiran els nous circuits.  
 

 Posada a terra de la instal·lació elèctrica 
 
Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de 
que en un moment donat pugin quedar en tensió respecte a terra. Amb l’objecte de limitar 
aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la 
corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció MI.BT.019 del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Per la qual cosa es connectarà la terra de quadre de comandament a una pica de terra de 2 m. 
d’alçada, de ferro amb bany de coure i de 2 cm. de diàmetre. 
 
 
RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Una cop realitzada l’obra i fetes les comprovacions indicades per la Norma preceptiva, es 
redactarà l'acta de recepció provisional acompanyada de la corresponent acta de proves. 
 
Després de funcionar normalment la instal·lació durant un any, contat a partir de l’endemà del 
dia de la recepció provisional, es realitzaran abans de la recepció definitiva de les obres, la 
comprovació de la instal·lació, redactant posteriorment l'acta de recepció definitiva i la seva 
corresponent acta de probes. 
 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL 

 
Es redactarà juntament amb el projecte executiu d’urbanització un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut per tractar-se d'una obra amb Pressupost de Contracta inferior a 400.000 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

CALCUL DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES 

 
Fórmules Generals 
 
Utilitzarem les següents: 
Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cos j = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos j / k x S x n) + (Xu x L x Sen j / 1000 x n)] = volts (V) 

Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosj = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos j / k x S x n) + (Xu x L x Sen j / 1000 x n)] = volts (V) 

On: 
Pc = Potencia de Càlcul en Watts. 
L = Longitud de Càlcul en ms. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos j = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductors per fase. 
Xu = Reactància por unitat de longitud en mW/m. 

 
Las característiques generals de la xarxa son: 
 
Tensió(V): Trifàsica 400, Monofàsica 230  
C.d.t. máx.(%): 3 Cos j : 0.85  
La potència elèctrica instal·lada és: 
- 6x100 + 12x18 + 9x70 = 1.446 W 
i la potència elèctrica instal·lada considerant un factor de majoració del 15% es te: 
1,15 x 1446 = 1.663 W, que tenint en compte els comptadors existents amb la potencia consumida actual, 
no fa falta contractar cap potència a la companyia subministradora. 
 
Carrers Dr. Pujol - Valladolid 
 

Nus Nus Long. Carga Intensit. Secció Admissible 
Línia 

Origen Destí (m) 
Conduc. Canalitz. Aïllament Polaritat

(W) (A) (mm2) (A)/Fci 
1 0 1 50 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 1210 5,85 2x10 77/0,9 
2 1 2 25,6 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 1080 5,22 2x10 77/0,9 
3 2 3 25,6 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 900 4,35 2x6 58/0,9 
4 3 4 25,6 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 720 3,48 2x6 58/0,9 
5 4 5 25,6 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 540 2,61 2x6 58/0,9 
6 5 6 23 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 360 1,74 2x6 58/0,9 
7 6 T1 32 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 180 0,87 2x6 58/0,9 
8 6 7 47 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 1458 7,04 2x6 58/0,9 
9 7 8 16 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 1332 6,43 2x6 58/0,9 
10 8 9 16 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 1206 5,83 2x6 58/0,9 
11 0 10 51 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 259 1,25 2x6 58/0,9 
12 10 11 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 227 1,10 2x6 58/0,9 
13 11 12 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 195 0,94 2x6 58/0,9 
14 12 13 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 163 0,79 2x6 58/0,9 
15 13 14 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 131 0,63 2x6 58/0,9 
16 14 15 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 99 0,48 2x6 58/0,9 
17 15 16 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 67 0,32 2x6 58/0,9 
18 16 17 25 Cu Sot.B.Tub RV0,6/1Kv Bipolar 35 0,17 2x6 58/0,9 



 

   

 

Nus Long. C.d.t. 
(V) 

Tensió Nus 
(V) 

Secció 
(mm2) 

C.d.t. 
(%) 

1 50 0,00 230,00 10 0,00 
2 25,6 -0,43 229,57 10 0,19 
3 25,6 -0,60 229,40 6 0,26 
4 25,6 -0,48 229,52 6 0,21 
5 25,6 -0,36 229,64 6 0,16 
6 23 -0,21 229,79 6 0,09 
7 32 -0,15 229,85 6 0,06 
8 47 -1,77 228,23 6 0,77 
9 16 -0,55 229,45 6 0,24 

10 16 -0,50 229,50 6 0,22 
11 51 -0,34 229,66 6 0,15 
12 25 -0,15 229,85 6 0,06 
13 25 -0,13 229,87 6 0,05 
14 25 -0,11 229,89 6 0,05 
15 25 -0,08 229,92 6 0,04 
16 25 -0,06 229,94 6 0,03 
17 25 -0,04 229,96 6 0,02 
18 25 -0,02 229,98 6 0,01 

 
- (*) Caiguda de tensió màxima al nus 9 = 1,23 % 

 
 

Carrers Escorxador – Francesc Riocabo 
 

Nus Nus Long. Carga Intensit. Secció Admissible 
Línia 

Origen Destí (m) 
Conduc. Canalitz. Aïllament Polaritat

(W) (A) (mm2) (A)/Fci 
19 Arq 18 36 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1965 9,49 2x6 58/0,9 
20 18 19 15 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1839 8,88 2x6 58/0,9 
21 19 20 15 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1713 8,28 2x6 58/0,9 
22 20 21 32 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1587 7,67 2x6 58/0,9 
23 21 22 12 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1461 7,06 2x6 58/0,9 
24 22 23 12 Cu Sot.B.Tub. RV0,6/1Kv Bipolar 1335 6,45 2x6 58/0,9 

 
 

Nus Long. C.d.t. 
(V) 

Tensió Nus 
(V) 

Secció 
(mm2) 

C.d.t. 
(%) 

19 36 -1,83 228,17 6 0,80 
20 15 -0,71 229,29 6 0,31 
21 15 -0,66 229,34 6 0,29 
22 32 -1,31 228,69 6 0,57 
23 12 -0,45 229,55 6 0,20 

 
 

- (*) Caiguda de tensió màxima al nus 23 = 2,16 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.02 Instal·lacions de sanejament 
 



 



 

   

CLAVEGUERAM – AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
 
Aigües residuals 
 
 S’ha revisat la xarxa de clavegueram, amb l’objectiu de definir l’estat actual i en conseqüència 
determinar els punts a canviar o millorar. Es considera que la xarxa actual es totalment operativa i es 
conserva en bon estat, per tant i donat que la capacitat actual es suficient, es conclou que no es farà cap 
modificació i millora, axó sí, es revisaran l’estat de les canonades i es canviaran aquelles que estiguin 
deteriorades. 

Al pressupost s’ha implementat una partida a mà alçada per donar cobertura a aquests canvis en cas 
de que fou necessari. 

 
 
Aigües pluvials. 
 
 Per a la recollida de les aigües pluvials de l’àmbit considerat, es proposa canalitzar-les mitjançant les 
pendents transversals pròpies del carrer i que donaran al eix que parteix la vorera amb la calçada del mateix. 
Un cop canalitzades aquestes aigües s’abocaran per embornals uniformement repartits, on l’aigua de pluja 
serà conduïda a la reixa situada l’avinguda Sant Jaume. Es farà tant al carrer Valladolid com al carrer Francesc 
Riocabo. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Amidaments 



 



1.1 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 251,80 0,40 0,60 60,432Rasa conducció columnes
1 218,70 0,40 0,40 34,992Rasa conducció balisses

95,424 95,424

Total m3  ......: 95,424

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

1 251,80 0,40 100,720Rasa conducció columnes
1 218,70 0,40 87,480Rasa conducció balisses

188,200 188,200

Total m2  ......: 188,200

1.3 M3 Subministrament de terra tolerable d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 0,40 0,20 37,640
37,640 37,640

Total m3  ......: 37,640

1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 470,50 0,40 0,40 75,280

75,280 75,280

Total m3  ......: 75,280

1.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 470,50 0,40 0,10 18,820

18,820 18,820

Total m3  ......: 18,820

1.6 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

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

1.7 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

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

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

1.8 M3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 23,60 0,40 0,80 7,552Pas servei Moli Adell
9 0,80 0,80 0,80 4,608Daus ancoratges columnes

12 0,30 0,30 0,30 0,324Daus ancoratge TC-TEL
12,484 12,484

Total m3  ......: 12,484

1.9 Kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre superior a 16
mm, per a l'armadura de rases i pous

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 6,30 56,700

56,700 56,700

Total kg  ......: 56,700

1.10 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

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 470,50 470,500

0,05 270,00 13,500
484,000 484,000

Total m  ......: 484,000

1.11 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x6 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 470,50 470,500

470,500 470,500

Total m  ......: 470,500

1.12 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 470,500
470,500 470,500

Total m  ......: 470,500

1.13 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

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

1.14 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

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

1.15 U Llumenera simètrica tipus DQR-500/AL o similar amb difusor esfèric de plàstic i hemisferi superior
reflectant, amb làmpada VSAP 70 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al
suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

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

1.16 U Llumenaria model TC-TEL de Ares o similar Classe I cos de hornacina i cùpula de fundició d'alumini, grau
de protecció IP-67. Llumenera VSAP de 18w.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Enllumenat carril bici: Model Vega o

similar. Llumenera 18 W Vsap.
4 4,000Enllumenat xemeneia: Model GEMMA

o similar. Llumenera 18 W Vsap.
12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

1.17 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, tipus PCN-6 de Carandini o
similar, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

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

1.18 U Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 100 W, tipus PCN-250 CCQ de Carandini o similar de preu superior, tancada, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

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

1.19 Pa Quadre de comandament i protecció complet
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament
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1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament
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2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,80 25,824
25,824 25,824

Total m3  ......: 25,824

2.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 32,280
32,280 32,280

Total m2  ......: 32,280

2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,70 0,40 0,50 16,140

16,140 16,140

Total m3  ......: 16,140

2.4 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,50 16,140
16,140 16,140

Total m3  ......: 16,140

2.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,70 0,40 0,30 9,684

9,684 9,684

Total m3  ......: 9,684

2.6 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,70 80,700

80,700 80,700

Total m  ......: 80,700

2.7 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 25 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

2.8 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

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

2.9 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

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

2.10 Pa Treballs d'unió canonades.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

19 19,000
19,000 19,000

Total PA  ......: 19,000

Pressupost parcial nº 2 PLUVIALS
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 U Conexions a les diferentes canonades.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

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

Amposta, octubre de 2.013
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde

Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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03. Pressupost 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03.01 Quadre de Preus nº 1 



 



Quadre de preus nº 1

1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m

d'amplària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell
trencador 9,79 NOU EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM 3,48 TRES EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.3 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació 3,71 TRES EUROS AMB SETANTA-U
CÈNTIMS

1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM 18,31 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 2 km 3,47 TRES EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

1.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit
de sorra 49,21 QUARANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

1.7 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 25,22 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

1.8 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió 68,81 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

1.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2, en barres de diàmetre superior a 16 mm, per a l'armadura
de rases i pous 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

1.10 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 1,99 U EURO AMB NORANTA-NOU

CÈNTIMS

1.11 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en
tub 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.12 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra 8,16 VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.13 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra 22,10 VINT-I-DOS EUROS AMB DEU

CÈNTIMS

1.14 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
3,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó 433,96 QUATRE-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS

1.15 u Llumenera simètrica tipus DQR-500/AL o similar amb difusor
esfèric de plàstic i hemisferi superior reflectant, amb làmpada VSAP
70 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip,
acoblada al suport 297,49 DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS

AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.16 u Llumenaria model TC-TEL de Ares o similar Classe I cos de
hornacina i cùpula de fundició d'alumini, grau de protecció IP-67.
Llumenera VSAP de 18w. 294,34 DOS-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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1.17 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, tipus PCN-6 de Carandini o similar, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó 951,90 NOU-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB NORANTA CÈNTIMS

1.18 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, tipus
PCN-250 CCQ de Carandini o similar de preu superior, tancada,
amb allotjament per a equip i acoblada al suport 422,73 QUATRE-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS

1.19 PA Quadre de comandament i protecció complet 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA
EUROS

2 PLUVIALS
2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m

d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM 2,07 DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS

2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 11,44 ONZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.4 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,12 NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

2.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km 4,07 QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

2.6 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la
rasa 11,16 ONZE EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

2.7 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix
amb mitja canya per a tub de diàmetre 25 cm, paret de maó calat de
gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons
de ferro colat nodular de 200x200x200 mm 433,74 QUATRE-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.8 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I 52,44 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.9 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter 79,36 SETANTA-NOU EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

2.10 PA Treballs d'unió canonades. 60,00 SEIXANTA EUROS

3 SEGURETAT I SALUT
3.1 u Conexions a les diferentes canonades. 800,00 VUIT-CENTS EUROS

Amposta, octubre de 2.013
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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03.02 Quadre de Preus nº 2 



 



Quadre de preus nº 2

Advertència: 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.

1 ENLLUMENAT PUBLIC
1.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb

retroexcavadora amb martell trencador

(Maquinària)
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,152 h 64,40 9,79

Total 9,79

9,79

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 0,062 h 15,00 0,93
A0150000 Manobre especialista 0,106 h 15,41 1,63

(Maquinària)
C133A0… Picó vibrant,plac.60cm 0,110 h 8,02 0,88

(Resta d'obra) 0,04
Total 3,48

3,48

1.3 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació

(Materials)
B03D60… Terra toler. 1,000 m3 3,71 3,71

Total 3,71

3,71

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

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,528 h 15,41 8,14

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 56,40 5,64
C133A0… Picó vibrant,plac.60cm 0,550 h 8,02 4,41

(Resta d'obra) 0,12
Total 18,31

18,31

1.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 2 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 0,033 h 52,33 1,73
C1501800 Camió transp.12 t 0,050 h 34,89 1,74

Total 3,47

3,47

1.6 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,056 h 16,79 17,73
A0140000 Manobre 1,056 h 15,00 15,84

(Materials)
B0312500 Sorra pedra granit. 0-3.5 mm 0,013 t 14,53 0,19
B06430… Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,209 m3 57,57 12,03
B0DF7… Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,1… 1,007 u 0,82 0,83
B0F1D2… Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 11,004 u 0,19 2,09

(Resta d'obra) 0,50
Total 49,21

49,21

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.7 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)
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,301 h 16,79 5,05
A0140000 Manobre 0,301 h 15,00 4,52

(Materials)
B0704200 Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,040 t 27,72 1,11
BDKZ3… Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40m… 1,000 u 14,40 14,40

(Resta d'obra) 0,14
Total 25,22

25,22

1.8 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,239 h 15,00 3,59

(Materials)
B06596… Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,020 m3 63,89 65,17

(Resta d'obra) 0,05
Total 68,81

68,81

1.9 kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre superior a 16
mm, per a l'armadura de rases i pous

(Mà d'obra)
A0124000 Oficial 1a ferrallista 0,010 h 16,79 0,17
A0134000 Ajudant ferrallista 0,012 h 15,71 0,19

(Materials)
B0A14200 Filferro recuit,D=1,3mm 0,015 kg 1,02 0,02
B0B2C0… Acer b/corrugada B 500 SD 1,050 kg 0,65 0,68

(Per arrodoniment) -0,01
Total 1,05

1,05

1.10 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 0,032 h 17,35 0,56
A013H000 Ajudant electricista 0,018 h 15,69 0,28

(Materials)
BG22R… Tub corbable corrugat PVC,DN=80mm,6J,250N,p/canal.so… 1,020 m 1,12 1,14

(Resta d'obra) 0,01
Total 1,99

1,99

1.11 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x6 mm2, col.locat en tub

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,038 h 17,35 0,66
A013H000 Ajudant electricista 0,038 h 15,69 0,60

(Materials)
BG31G… Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissi… 1,020 m 3,86 3,94

(Resta d'obra) 0,02
Total 5,22

5,22

1.12 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 h 17,35 3,47
A013H000 Ajudant electricista 0,200 h 15,69 3,14

(Materials)
BG3809… Conductor Cu nu,1x35mm2 1,020 m 1,29 1,32
BGY380… P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus 1,000 u 0,13 0,13

(Resta d'obra) 0,10
Total 8,16

8,16

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.13 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,233 h 17,35 4,04
A013H000 Ajudant electricista 0,233 h 15,69 3,66

(Materials)
BGD12… Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 1,000 u 10,50 10,50
BGYD1… P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. 1,000 u 3,78 3,78

(Resta d'obra) 0,12
Total 22,10

22,10

1.14 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,5 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 0,316 h 17,35 5,48
A013H000 Ajudant electricista 0,316 h 15,69 4,96
A0140000 Manobre 0,250 h 15,00 3,75

(Maquinària)
C1504R… Camió cistella h=10m 0,316 h 36,40 11,50

(Materials)
BHM11… Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=4m,UNE-EN 40-5 1,000 u 372,00 372,00
BHWM… P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 36,06 36,06

(Resta d'obra) 0,21
Total 433,96

433,96

1.15 u Llumenera simètrica tipus DQR-500/AL o similar amb difusor esfèric de plàstic i hemisferi superior reflectant,
amb làmpada VSAP 70 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al suport

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,350 h 17,35 6,07
A013H000 Ajudant electricista 0,350 h 15,69 5,49

(Materials)
BHN8F… Llumenera simètrica,troncòcon.plàst.,halog. 70W,preu… 1,000 u 285,76 285,76

(Resta d'obra) 0,17
Total 297,49

297,49

1.16 u Llumenaria model TC-TEL de Ares o similar Classe I cos de hornacina i cùpula de fundició d'alumini, grau
de protecció IP-67. Llumenera VSAP de 18w.

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,250 h 17,35 4,34

(Materials)
BHN98… Llumenaria model TC-TEL de Vega o similar amb làmpad… 1,000 u 290,00 290,00

Total 294,34

294,34

1.17 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, tipus PCN-6 de Carandini o
similar, 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 17,35 9,20
A013H000 Ajudant electricista 0,530 h 15,69 8,32

(Maquinària)
C1503000 Camió grua 0,530 h 42,97 22,77
C1504R… Camió cistella h=10m 0,530 h 36,40 19,29

(Materials)
BHM11… Columna planxa ac.galv.,troncocònica,h=6m,UNE-EN 40-5 1,000 u 856,00 856,00
BHWM… P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 36,06 36,06

(Resta d'obra) 0,26
Total 951,90

951,90

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.18 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 100 W, tipus PCN-250 CCQ de Carandini o similar de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip
i acoblada al suport

(Mà d'obra)
A012H000 Oficial 1a electricista 0,350 h 17,35 6,07
A013H000 Ajudant electricista 0,350 h 15,69 5,49

(Materials)
BHN33… Llumenera vials,cubeta vidr.,vap.Na press.alta 150W,… 1,000 u 411,00 411,00

(Resta d'obra) 0,17
Total 422,73

422,73

1.19 PA Quadre de comandament i protecció complet

(Mitjans auxiliars)
010001 Quadre de comandament i protecció complet 1,000 PA 450,00 450,00

Total 450,00

450,00

2 PLUVIALS
2.1 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,010 h 15,00 0,15

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,096 h 56,40 5,41

Total 5,56

5,56

2.2 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

(Mà d'obra)
A0140000 Manobre 0,060 h 15,00 0,90
A0150000 Manobre especialista 0,042 h 15,41 0,65

(Maquinària)
C133A030 Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,044 h 11,35 0,50

(Resta d'obra) 0,02
Total 2,07

2,07

2.3 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

(Mà d'obra)
A0150000 Manobre especialista 0,211 h 15,41 3,25

(Maquinària)
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,100 h 56,40 5,64
C133A030 Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,220 h 11,35 2,50

(Resta d'obra) 0,05
Total 11,44

11,44

2.4 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

(Materials)
B03D10… Terra selec. 1,000 m3 9,12 9,12

Total 9,12

9,12

2.5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12
t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(Maquinària)
C1311120 Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 0,033 h 52,33 1,73
C1501800 Camió transp.12 t 0,067 h 34,89 2,34

Total 4,07

4,07

Quadre de preus nº 2
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2.6 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

(Mà d'obra)
A012M0… Oficial 1a muntador 0,017 h 17,35 0,29
A0140000 Manobre 0,017 h 15,00 0,26

(Materials)
BD7F63… Tub PVC DN=250mm,helic.,autoport.unió massilla adhes… 1,000 m 10,60 10,60

(Resta d'obra) 0,01
Total 11,16

11,16

2.7 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 25 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada
i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro
colat nodular de 200x200x200 mm

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 8,325 h 16,79 139,78
A0140000 Manobre 8,325 h 15,00 124,88
A0150000 Manobre especialista 0,284 h 15,41 4,38

(Maquinària)
C1705600 Formigonera 165l 0,204 h 1,61 0,33

(Materials)
B0111000 Aigua 0,066 m3 0,97 0,06
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 0,389 t 18,90 7,35
B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,131 t 90,68 11,88
B0532310 Calç aèria CL 90,p/constr. 53,580 kg 0,09 4,82
B06430… Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,499 m3 57,57 28,73
B0704200 Morter M-4a (4 N/mm2) granel 0,034 t 27,72 0,94
B0F1D2… Maó calat,29x14x10cm,p/revestir 179,928 u 0,19 34,19
BDDZ3… Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D70cm,145kg 1,000 u 67,55 67,55
BDDZ5… Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg 2,000 u 2,40 4,80

(Resta d'obra) 4,05
Total 433,74

433,74

2.8 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,050 h 16,79 17,63
A0140000 Manobre 1,050 h 15,00 15,75

(Materials)
B06430… Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,274 m3 57,57 15,77
B0DF6F… Motlle metàl·lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150… 1,007 u 1,31 1,32
B0DZA0… Desencofrant 0,560 l 2,63 1,47

(Resta d'obra) 0,50
Total 52,44

52,44

2.9 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

(Mà d'obra)
A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,350 h 16,79 5,88
A0140000 Manobre 0,350 h 15,00 5,25

(Materials)
B0710250 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,040 t 33,68 1,35
BD5ZJJJ0 Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x… 1,000 u 66,71 66,71

(Resta d'obra) 0,17
Total 79,36

79,36

2.10 PA Treballs d'unió canonades.

(Mitjans auxiliars)
02000A Treballs d'unió canonades. 1,000 PA 60,00 60,00

Total 60,00

60,00

3 SEGURETAT I SALUT

Quadre de preus nº 2
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Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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3.1 u Conexions a les diferentes canonades.

(Mitjans auxiliars)
01001 Partida seguretat i salut 1,000 u 800,00 800,00

Total 800,00

800,00

Amposta, octubre de 2.013
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde

Quadre de preus nº 2
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03.03 Pressupost 



 



1.1 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 251,80 0,40 0,60 60,432Rasa conducció columnes
1 218,70 0,40 0,40 34,992Rasa conducció balisses

95,424 95,424

Total m3  ......: 95,424 9,79 934,20

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

1 251,80 0,40 100,720Rasa conducció columnes
1 218,70 0,40 87,480Rasa conducció balisses

188,200 188,200

Total m2  ......: 188,200 3,48 654,94

1.3 M3 Subministrament de terra tolerable d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 0,40 0,20 37,640
37,640 37,640

Total m3  ......: 37,640 3,71 139,64

1.4 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 0,40 0,40 75,280
75,280 75,280

Total m3  ......: 75,280 18,31 1.378,38

1.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de
12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 0,40 0,10 18,820
18,820 18,820

Total m3  ......: 18,820 3,47 65,31

1.6 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 49,21 344,47

1.7 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

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000
7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 25,22 176,54

1.8 M3 Formigó per a rases i pous, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 23,60 0,40 0,80 7,552Pas servei Moli Adell
9 0,80 0,80 0,80 4,608Daus ancoratges columnes

12 0,30 0,30 0,30 0,324Daus ancoratge TC-TEL
12,484 12,484

Total m3  ......: 12,484 68,81 859,02

1.9 Kg Acer en barres corrugades B 500 SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2, en barres de diàmetre superior a 16
mm, per a l'armadura de rases i pous

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 6,30 56,700
56,700 56,700

Total kg  ......: 56,700 1,05 59,54

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.10 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

1 470,50 470,500
0,05 270,00 13,500

484,000 484,000

Total m  ......: 484,000 1,99 963,16

1.11 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x6 mm2, col.locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 470,500

470,500 470,500

Total m  ......: 470,500 5,22 2.456,01

1.12 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 470,50 470,500
470,500 470,500

Total m  ......: 470,500 8,16 3.839,28

1.13 U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 22,10 132,60

1.14 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 433,96 1.301,88

1.15 U Llumenera simètrica tipus DQR-500/AL o similar amb difusor esfèric de plàstic i hemisferi superior
reflectant, amb làmpada VSAP 70 W, preu alt, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip, acoblada al
suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 297,49 892,47

1.16 U Llumenaria model TC-TEL de Ares o similar Classe I cos de hornacina i cùpula de fundició d'alumini, grau
de protecció IP-67. Llumenera VSAP de 18w.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,000Enllumenat carril bici: Model
Vega o similar. Llumenera 18
W Vsap.

4 4,000Enllumenat xemeneia: Model
GEMMA o similar. Llumenera
18 W Vsap.

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 294,34 3.532,08

1.17 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, tipus PCN-6 de Carandini
o similar, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 951,90 5.711,40

1.18 U Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 100 W, tipus PCN-250 CCQ de Carandini o similar de preu superior, tancada, amb allotjament per a
equip i acoblada al suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6 6,000
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 422,73 2.536,38

1.19 Pa Quadre de comandament i protecció complet
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 450,00 450,00

Total pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC : 26.427,30

Pressupost parcial nº 1 ENLLUMENAT PUBLIC
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,80 25,824
25,824 25,824

Total m3  ......: 25,824 5,56 143,58

2.2 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 32,280
32,280 32,280

Total m2  ......: 32,280 2,07 66,82

2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,50 16,140
16,140 16,140

Total m3  ......: 16,140 11,44 184,64

2.4 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,50 16,140
16,140 16,140

Total m3  ......: 16,140 9,12 147,20

2.5 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 0,40 0,30 9,684
9,684 9,684

Total m3  ......: 9,684 4,07 39,41

2.6 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 80,70 80,700
80,700 80,700

Total m  ......: 80,700 11,16 900,61

2.7 U Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 25 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i
graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 433,74 433,74

2.8 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 52,44 262,20

2.9 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 79,36 396,80

2.10 Pa Treballs d'unió canonades.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

19 19,000
19,000 19,000

Pressupost parcial nº 2 PLUVIALS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total PA  ......: 19,000 60,00 1.140,00

Total pressupost parcial nº 2 PLUVIALS : 3.715,00

Pressupost parcial nº 2 PLUVIALS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Conexions a les diferentes canonades.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 800,00 800,00

Total pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT : 800,00

Pressupost parcial nº 3 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 ENLLUMENAT PUBLIC 26.427,30
2 PLUVIALS 3.715,00
3 SEGURETAT I SALUT 800,00

Total .........: 30.942,30

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA CÈNTIMS.

Amposta, octubre de 2.013
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde
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03.04 Resum Pressupost 



 



1 ENLLUMENAT PUBLIC ..................................................................… 26.427,30
2 PLUVIALS ...........................................................................… 3.715,00
3 SEGURETAT I SALUT ..................................................................… 800,00
Pressupost d'execució material 30.942,30
13% de despeses generals 4.022,50
6% de benefici industrial 1.856,54
Suma 36.821,34
21% IVA 7.732,48

Pressupost d'execució per contracta 44.553,82

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS.

Amposta, octubre de 2.013
Enginyer Municipal

Joan Carles Gonzalez Conde

Projecte: INSTAL·LACIONS CARRER DR.PUJOL-MOLI ADELL-VALLADOLID

Capítol Import



 



R E S U M  D E  P R E S S U P O S T  

REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL I ACTUACIÓ EN EL SEU ENTORN

REHABILITACIÓ XEMENEIA MOLÍ ADELL

1.- TREBALLS PREVIS 625,91 €

2.- MITJANS AUXILIARS 20.671,70 €

3.- ESTRUCTURA CERÀMICA 47.296,96 €

4.- ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ 40.620,84 €

5.- ACONDICIONAMENT I ENTORN 4.789,45 €

6.- SEGURETAT I SALUT 2.280,10 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 116.284,96 €

ACTUACIÓ ENTORN_URBANITZACIÓ

1.- ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 12.267,10 €

2.- PAVIMENTS 169.684,88 €

3.- MOBILIARI I JARDINERIA 26.156,95 €

4.- SENYALITZACIÓ I VARIS 21.418,40 €

5.- SEGURETAT I SALUT 2.300,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 231.827,33 €

ACTUACIÓ ENTORN_INSTAL·LACIONS

1.- ENLLUMENAT PÚBLIC 26.427,30 €

2.- PLUVIALS 3.715,00 €

3.- SEGURETAT I SALUT 800,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 30.942,30 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 379.054,59 €

13% de Despeses Generals 49.277,10 €
6% de Benefici Industrial 22.743,28 €
TOTAL 451.074,96 €
21% I.V.A. 94.725,74 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 545.800,70 €



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. Plec de Condicions 
 
 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.01 Plec de Condicions generals 
 
 



 



 

   

El plec de clàusules administratives de la part d’instal·lacions correspon al plec de clàusules    
administratives recollit al punt 04.01. del projecte executiu d’urbanització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02 Plec de Condicions particulars 



 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.02.01 Plec de Condicions tècniques particulars 



 



B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l ’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l   (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l   (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l   (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes ( UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl - (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter ( UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s ’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 
78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant -se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària
- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel 
Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s 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 à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, 
en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d’impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.

Plec de condicions tècniques
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SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu 
cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és 
àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: 

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       %�
%� Límits %�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�        %�  4 mm  %�  2 mm  %�  1 mm  %� 0,5 mm %� 0,25 mm %� 0,125 mm %� 0,063 mm %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Superior%�   0    %�   4    %�   16   %�   40   %�   70    %�    77    %�   (1)    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Inferior%�   15   %�   38   %�   60   %�   82   %�   94    %�   100    %�   100    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Tamís    %�  Percentatge en  %�   Condicions     %�
%� UNE 7-050 %�  pes que passa   %�                  %�
%�   mm      %�    pel tamís     %�                  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�   5,00    %�        A         %�      A = 100     %�
%�   2,50    %�        B         %�  60 <= B <= 100  %�
%�   1,25    %�        C         %�  30 <= C <= 100  %�
%�   0,63    %�        D         %�  15 <= D <= 70   %�
%�   0,32    %�        E         %�   5 <= E <= 50   %�
%�   0,16    %�        F         %�   0 <= F <= 30   %�
%�   0,08    %�        G         %�   0 <= G <= 15   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Altres   %�                  %�  C - D <= 50     %�
%�   condi-  %�                  %�  D - E <= 50     %�
%�   cions   %�                  %�  C - E <= 70     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl  o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per l’us al que es preté n destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’  ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s ’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar -los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’ apilament dels àrids. Les sorres d ’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar 
acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha 
de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, 
s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 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 segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: 
s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els 
fins.
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B03D TERRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
 TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica ( UNE 103204):  < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix ( NLT 114):  < 0,2%
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Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
- En reblert localitzat  amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%
Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%
Límit líquid (UNE 103103):  < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%
Contingut guix (NLT 115):  < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%
Límit líquid (UNE 103103):  < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e -les al llarg del mateix dia, de manera que no se 
n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents 
assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d ’identificació del material cada 
2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s ’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució.

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva 
la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 
de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE -EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
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- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�  CEM I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�  CEM II/A-S  %�
%�                                       %�  CEM II/B-S  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�  CEM II/A-D  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�  CEM II/A-P  %�
%�                                       %�  CEM II/B-P  %�
%�                                       %�  CEM II/A-Q  %�
%�                                       %�  CEM II/B-Q  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�  CEM II/A-V  %�
%� volants                               %�  CEM II/B-V  %�
%�                                       %�  CEM II/A-W  %�
%�                                       %�  CEM II/B-W  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb esquist           %�  CEM II/A-T  %�
%� calcinat                              %�  CEM II/B-T  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb filler            %�  CEM II/A-L  %�
%� calcari                               %�  CEM II/B-L  %�
%�                                       %�  CEM II/A-LL %�
%�                                       %�  CEM II/B-LL %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland mixt                  %�  CEM II/A-M  %�
%�                                       %�  CEM II/B-M  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment amb escòries de                %�  CEM III/A   %�
%� forn alt                              %�  CEM III/B   %�
%�                                       %�  CEM III/C   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment putzolànic                     %�  CEM IV/A    %�
%�                                       %�  CEM IV/B    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment compost                        %�  CEM V/A     %�
%�                                       %�  CEM V/B     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�       Denominació                     %� Designació   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland                       %�      I       %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb escòria           %�    II/A-S    %�
%�                                       %�    II/B-S    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb fum de sílice     %�    II/A-D    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb Putzolana         %�    II/A-P    %�
%�                                       %�    II/B-P    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment pòrtland amb cendres           %�    II/A-V    %�
%� volants                               %�    II/B-V    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment amb escòries de                %�    III/A     %�
%� forn alt                              %�    III/B     %�
%�                                       %�    III/C     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment putzolànic                     %�    IV/A      %�
%�                                       %�    IV/B      %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%� Ciment compost                        %�  CEM V/A     %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la 
norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

Plec de condicions tècniques
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC -08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
-  Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà  o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la 
RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per 
els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compos t principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i 
alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90

Plec de condicions tècniques
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- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:

- Mètode de referència:  <= 20
- Mètode alternatiu:  <= 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S’ha de  transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder  ser en sacs, de manera  que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459 -1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459 -1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459 -2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459 -3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  

- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim:

- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.

A l full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:

- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )

S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a 
comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als 
assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

Plec de condicions tècniques
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B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
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 exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici   no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l ’abast de la DF, o disposarà 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons  per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Assentament con   %�            Condicions                 %�
%�    d �Abrams(mm)    %�               d �ús                    %�
%�------------------------------------------------------------%�
%�   130 <= H <= 180  %� - Formigó abocat en sec               %�

Plec de condicions tècniques
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%�   H >= 160         %� - Formigó bombejat, submergit o       %�
%�                    %�   abocat sota aigua amb tub tremie    %�
%�   H >= 180         %� - Formigó submergit, abocat sota      %�
%�                    %�   fluid estabilitzador amb tub tremie %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Grandària   %� Contingut %�
%�  màxima del  %� mínim de  %�
%� granulat(mm) %� ciment(kg)%�
%�------------------------- %�
%�      32      %�    350    %�
%�      25      %�    370    %�
%�      20      %�    385    %�
%�      16      %�    400    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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 la 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 la EHE-08

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 
central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:

Plec de condicions tècniques
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- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, 
el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 
de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de 
garantia molt exigent.
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra 
mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=
0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
-  Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 
iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs 
d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.

- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació: 
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ 
incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la 

seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.

Plec de condicions tècniques

INSTAL·LACIONS CARRER DR.PUJOL-MOLI ADELL-VALLADOLID Pàgina 10



La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
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 exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici   no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l ’abast de la DF, o disposarà 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons  per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Assentament con   %�            Condicions                 %�
%�    d �Abrams(mm)    %�               d �ús                    %�
%�------------------------------------------------------------%�
%�   130 <= H <= 180  %� - Formigó abocat en sec               %�
%�   H >= 160         %� - Formigó bombejat, submergit o       %�
%�                    %�   abocat sota aigua amb tub tremie    %�
%�   H >= 180         %� - Formigó submergit, abocat sota      %�
%�                    %�   fluid estabilitzador amb tub tremie %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�  Grandària   %� Contingut %�
%�  màxima del  %� mínim de  %�
%� granulat(mm) %� ciment(kg)%�
%�------------------------- %�
%�      32      %�    350    %�
%�      25      %�    370    %�
%�      20      %�    385    %�
%�      16      %�    400    %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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 la 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 la EHE-08

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 
central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
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Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, 
el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 
de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):

- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1
- Altres casos:  N >= 4

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2
- Altres casos:  N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de 
garantia molt exigent.
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra 
mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=
0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
-  Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 
iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs 
d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.

- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació: 
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Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ 
incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la 

seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B07 MORTERS DE COMPRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix 
de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o més 
components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’ adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistènc ia 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 inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i 
rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor que figura especificat
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent:
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- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos

- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015 -11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052 -3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)

- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (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 segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998 -2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:  

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de 
prestació):  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que 
s'han declarat (concepte de recepta):  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
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El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en 
el projecte.

B0A1 FILFERROS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies :
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies :
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
 S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement 
espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
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- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%

- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies :
- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:

- B 500 T
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
- Relació f/fy:  >= 1,03

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus 
punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx

(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  25 mm
Toleràncies :
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE -EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país  d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l ’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta 
marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d ’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d ’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l ’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
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 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga

- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració 
d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:

- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat d’acer subministrat:

- Subministrament < 300 t: 
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota 
càrrega màxima.

- Subministrament >= 300 t:
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat 
de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura

- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb 
l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat

- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que 
compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les 
característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest 
assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 
assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència: 
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un 
certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga.
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques: 
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams 
rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en 
el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres 
processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 
32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten 
satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, b oneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies :
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- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’ argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
 En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000  kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
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- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció  del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin  fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió  (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció de la categoria.

- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771 -1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771 -1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic:  

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:

- Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:

- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de 
compliment amb CTE.

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·
licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament  rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistè ncia a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-
EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existència d’un pla de control de producció industrial que doni garanties.
- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió  declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE -EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia 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 cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:

- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies :
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm

- Forats:
- Diàmetre:

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure.
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure.
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles , ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
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Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
Toleràncies :
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves:  <= 100 cm
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada:  60 mm
 REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER:
Gruix:  >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d ’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’ un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s ’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins 
al 100% del subministrament.

BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
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- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies :
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50:  0,2 mm.
- 63-75-90:  0,3 mm.
- 110-125:  0,4 mm.
- 140-160:  0,5 mm
- 180-200:  0,6 mm
- 225:  0,7 mm
- 250:  0,8 mm
- 280:  0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450:  1,4mm
- 500:  1,5 mm
- 560:  1,7 mm
- 630:  1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici. 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies :
- Dià metre exterior:

- 110-125:  0,3mm.
- 160:  0,4 mm
- 200-250:  0,5 mm
- 315:  0,6 mm
- 355-400:  0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710:  1,2mm
- 800:  1,3 mm
- 900:  1,5 mm
- 1000: 1,6 mm

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes 
o bé situar -les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC -U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC -U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE  PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli -(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC -U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar -los, exposició a l’intempèrie i 
instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa (UNE -EN 1456-1)
-  Nom i/o marca comercial
-  Material (PVC-U)
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
-  Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar -los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació 
, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
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El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
-  Nom i/o marca comercial
-  Dimensió nominal
-  Gruix mínim de la paret o SDR
-  Material (PVC-U)
-  Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l’ obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Resistè ncia a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)  
- Retracció  longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):

- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge  CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm.
- Complements per a pou de registre:

- Graó d’acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies :
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm

- Forats:
- Diàmetre:
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- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer 
galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 23%
Característiques del galvanitzat:
- Densitat del metall dipositat:  "e 6,4 kg/dm3
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  "e 610 g/m2
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  "e 98,5%
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments
Toleràncies :
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
- Diàmetre del rodó:  - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura:  >= 17%
 Contingut de perlita:  <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%
Toleràncies :
- Dimensions:  ± 2 mm
- Guerxament:  ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i 
el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
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- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d ’ acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:

- Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE -EN ISO 1461)
- Determinació de la massa per unitat de superfície d ’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE -EN ISO 1461)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’ un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s ’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins 
al 100% del subministrament.

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies :
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:

- Llargària:  <= 170 mm
- Amplària:

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm

- Forats:
- Diàmetre:

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer 
galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
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BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36 -111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
 Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d ’ acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’ un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s ’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins 
al 100% del subministrament.

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 diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l ’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l ’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN -60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086 -1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l ’adequació  als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d ’informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs:

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:

- Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional  (3 mostres).

- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086 -1):
- Resistència a compressió
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INSTAL·LACIONS CARRER DR.PUJOL-MOLI ADELL-VALLADOLID Pàgina 27



- Impacte 
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l’atac químic

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086 -1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086 -1 i UNE EN 50086-2-4.

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460 -5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- 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 s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l ’especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC -BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l ’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF.

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Tipus          %� Estàndard %� 300 micres %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Gruix (micres) %�   >= 10   %�   >= 300   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Toleràncies :
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l ’especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC -BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d ’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l ’especificat al projecte, s’ actuarà  segons criteri de la DF.

BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHM1 COLUMNES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat   per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:

%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Dimensions (mm) %�        300x300x6          %�  400x400x10  %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�
%�Alçària (m)     %� 2,5  %�  4   %�  5   %�  6   %�  8   %�  10   %�
%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�%�

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies :
- Rectitud (xt, xp):

- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp

- Llargària:
- columnes d’alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm
- columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm
- Secció transversal:

- tolerància de la circumferència:  ± 1%
- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon

- Dimensions de l’acoblament:
- llargària:  ± 2 mm
- diàmetre:

- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%

- Torsió:
- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta
- columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa

- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió -grua i evi tant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE -EN 40 -2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE -EN 40 -5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat 
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:  

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar

- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat

BHN3 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I D'HALOGENURS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre , del tipus 1 o 2, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de 
potència.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat.
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".
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20 -324) serà:  => IP-54.
Aïllament (REBT):  Classe I
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm
 Reflector:  Alumini anoditzat polit
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable.
La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plà stic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmuntable. Entre el difusor i el cos del llum hi ha d ’haver un junt elastomèric que n ’asseguri 
l’estanquitat.
La lluminària ha d’ estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les característiques i seccions adequats al tipus i potència de la làmpada. El cablejat interior ha d ’estar connectat a una regleta, 
que alhora servirà de punt de connexió  amb la resta de la instal·lació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE -EN 60598 -2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- 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:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
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 de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF , podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHN8 LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cú pula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de 
sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un barret -reflector superior, un difusor i una base que allotgi el portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip d'encesa si es el 
cas.
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".
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de color la resta.
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X
Aïllament (REBT):  Classe I
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm
 Materials:
- Barret i base:  Alumini
- Difusor:  Plàstic
- Portalàmpades:  Porcellana

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Plec de condicions tècniques
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
UNE-EN 60598 -2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- 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 de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF , podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d ’ instal·lacions d ’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’ exigència de blancor
Morters per a fàbriques :
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE -EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE -EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE -F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, d ’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE  EN 1015-11).
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’ oxidació que pugui afectar a les seves condicions d ’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d ’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del  doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
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+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s ’admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració  en els elements.
Toleràncies :
- Llargària en barres tallades o doblegades:

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm

     (on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d’aprovar els plànols d ’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s’ ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l ’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en 
tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’ han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
 Les barres que s’han de doblegar, han d’ anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat  de l ’acer subministrat en rotlle, s’ ha de fer amb maquinària específica que compleixi l ’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE -08.
El tallat de barres, malles o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF .
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF .
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
 CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L’ instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l ’arqueta.
- Verificar la continuïtat d ’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l ’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l ’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s ’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’ instal·lació hauran de ser corregits.

EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

Plec de condicions tècniques
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny.
 S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d ’ inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s ’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’ inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s ’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l ’arqueta.
- Verificar la continuïtat d ’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l ’edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l ’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s ’arribi a obtenir la resistència adequada.
Els defectes d’ instal·lació hauran de ser corregits.

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES

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

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
 S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de s uperfície 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 en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment 
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ 
aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d ’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests 
residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
 CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Plec de condicions tècniques
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La composició granulomètrica del tot -u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot -u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant -los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base 
o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 La partida d’ obra inclou el subministrament i aportació del material en cas d e graves, tot -u o material provine nt del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de 
terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d ’execució i control de la temperatura ambient.
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d ’estesa, amb una superfície màxima de 1  50 m2. Es 
realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, i control de l ’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 
cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l ’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d ’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció -compactació”, la inspecció visual té una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l ’estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, 
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s ’ intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES

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

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions  en funció  del seu ús,  i cal que tinguin l’ aprovació  de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Plec de condicions tècniques
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d ’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d ’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l ’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l ’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D ’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’ EXCAVACIÓ O RESIDUS :
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

FD5J CAIXES PER A EMBORNALS

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

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

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):

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

CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
 ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita  i  sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 -IC: Drenaje superficial
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

FD5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

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

Subministrament i col·locació d ’elements auxiliars per a drenatges.
 S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
- Filtre per a bonera sifònica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l’element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sò lidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han 
de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament:  ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 s ón les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció de les condici ons d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d ’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l ’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

FD7F_01 TUB CIRCULAR DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS, COL·LOCAT

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

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem 
de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar -los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT . En cas contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s ’han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 -IC: Drenaje superficial

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la D F.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  la normativa 
vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D’EXECUCIÓ I D ’OBRA ACABADA . CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació .
CONTROL D’EXECUCIÓ I D ’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D ’INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer -ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’ elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà  a l’adequació,  d’acord amb el determini la DF.

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

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

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la 
conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:

- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):

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

- Planor:  ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó:  - 5%
- Nivell de la solera:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ  AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separador s ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 
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EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE

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

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  dels elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
- Aplomat total:  ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm
 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm
 BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament:  >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega:  "d 5 mm
- Deformació remanent:  "d 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  "e 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega:  "d 10 mm
- Deformació remanent:  "d 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal:  "e 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
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L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE -EN 1917), sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

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·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests. 
 S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base -platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió -grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

FHN3 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA  I D'HALOGENURS

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

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là mpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d ’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica  durant la col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s ’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.l ació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l ’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA -01 
a EA -07.
UNE-EN 60598 -1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598 -2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l ’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d ’acord amb el que determini la DF.

FHN8 LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS

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

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d ’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica  durant la col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s ’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.l ació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l ’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA -01 
a EA -07.
UNE-EN 60598 -1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598 -2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l ’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d ’acord amb el que determini la DF.

G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

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

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en 
funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l ’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 mm
- Nivells:

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm

- Secció  transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist -i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva.
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes inadmisibles d ’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita  i  sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s ’ eliminin forats i s’eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l ’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l ’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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Durant l'adormiment i primer període d ’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l’ element de formigó mitjançant el curat adequat i d ’acord amb EHE -08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.
El vibratge ha de fer -se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
 No es necessari la compactació del formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte .
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de realitzar -los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat.

GDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó  prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “ in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó  de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació del pericó sobre la solera
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT:
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d ’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita  i  sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
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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).

GDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Inspecció de les condici ons d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d ’ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l ’obra.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

GG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l ’exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
 SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’ unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han 
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’ inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n ’ha d’alterar les característiques.
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Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l ’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant -lo amb una capa de sorra garbejada i netejant -la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou  les pè rdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086 -1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086 -2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2 -1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086 -2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2 -1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086 -2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2 -4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s ón les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’ adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l ’ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d ’encreuaments i paral·lelismes amb d ’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l ’indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l ’ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d ’acord amb el que determini la DF.
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04.02.02 Normativa d’obligat compliment en la redacció del projecte 



 



 

   

 
 
La normativa d’obligat compliment de la part d’instal·lacions correspon al recollit al punt 04.02.02 del 
projecte executiu d’urbanització. 
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1 DADES GENERALS  

1.1 ANTECEDENTS: IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Objecte del projecte 
 
Projecte bàsic i executiu de rehabilitació i reforç estructural d’una xemeneia d’obra de 
fàbrica 
 
Emplaçament 

 
Avinguda del Doctor Tomàs Pujol i Font  s/n cantonada amb 
el carrer Francesc Riocabo 

Població Amposta (43870)  
 

Promotor 
 
Ajuntament  d’Amposta 

   

   
NIF: P – 4301400 - J  
Adreça: Pl. Espanya, 4   
Població: Amposta (43870)  
 

Arquitecte, redactor del projecte 
   
Jaume Sagarra Sanz    
   
NIF: 47.627420 – D   
Nº col. COAC: 55.260/7  
Adreça: c/ Major,  36  
Població: Amposta (43870)  
Telèfon:  653 300 277  
e – Correu: jsagarra@coac.cat   
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2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ  

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els elements que 
configuren el projecte bàsic i executiu de reparació, reforç, i consolidació estructural de la 
xemeneia de fàbrica, coneguda com “MANELIC”, situada al creuament entre l’Avinguda 
del Doctor Tomàs Pujol i Font  i el carrer Francesc Riocabo d’Amposta. 

Sobre la xemeneia no s’hi ha intervingut en cap moment des del dia que va deixar de 
funcionar com a tal. Únicament s’hi han fet actuacions d’urbanització al voltant d’aquesta. 
No obstant es recomana, des d’aquest projecte que l’obra a realitzar la porti a terme un 
expert amb la matèria, ja que es tracta d’un element molt singular i que requereix d’una mà 
d’obra molt especialitzada i experimentada. 

La voluntat d’aquest projecte és procedir al reforç i reparació de totes aquelles patologies 
detectades, a partir de la documentació aportada pel promotor i de la inspecció visual que 
es pot fer des de l’exterior;  per poder gaudir d’un element històric per a la ciutat d’Amposta.  

 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SOLAR  I ENTORN FÍSIC  

L’element protagonista de la intervenció es troba situat en un petit espai públic a la zona 
baixa de la població, trobant-se sobre terreny deltaic. Es tracta d’un petit reclau a la vorera, 
conformant una petita plaça entre edificis de caire industrial i equipaments públics, com 
l’antic escorxador municipal. Cal destacar que la xemeneia es troba a pocs metres del 
canal i no gaire lluny del Riu Ebre. 

Es prenen les cotes de referència a la base de la xemeneia considerant-la  ± 0.00 i partint de 
la hipòtesi que tota ella es troba a la mateixa cota. Cal destacar també, que el municipi 
d’Amposta es troba a una altitud de 8 metres respecte el nivell del mar.  

L’element a rehabilitar no disposa dels serveis urbanístics bàsics ja que no li son necessaris per 
a l’ús monumental que té. La il·luminació que percep o pot arribar a percebre es la pròpia 
de l’enllumenat públic.  

 

2.2 DADES URBANÍSTIQUES  

Planejament vigent es el Pla d’Ordenació Municipal d’Amposta; aquesta construcció no es 
troba classificada en la normativa  general. No obstant si que es troba classificada en el 
catàleg de patrimoni històric, artístic i arquitectònic d’Amposta a la fitxa amb el codi 
HA.b008 –Xemeneia Molí Adell.  

Aquest projecte no precisa de fitxa urbanística.  

 

2.3 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES I CONSTRUCTIVES 

La xemeneia visualment adopta unes pautes morfològiques que permeten diferenciar 
externament la base, amb unes motllures a la part superior d’aquesta, el tub (o fus) 
pròpiament dit a la part de la xemeneia i el coronament (o remat superior), que presenta un 
acabament  treballat.   

La base; es tracta d’un basament format per un prisma de base quadrada de 2,70 m de 
costat i una alçada de 3,90 m. 
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La superfície que ocupa en planta es de 7,29 m2. 

El fus; de secció circular i forma troncocònica, amb 2,10 m de diàmetre exterior en base i de 
1,15 m de diàmetre exterior en el seu punt més alt. S’estima, per la documentació aportada 
pel departament d’obres de l’Ajuntament d’Amposta, que l’interior de la xemeneia es 
cilíndric i de uns 80 - 85 cm de diàmetre. A més a més s’aprecia a algunes imatges que per 
l’interior de la xemeneia hi ha una escala de ferro.  

Els últims 80 cm aproximadament formen la part del coronament del fus, conformat per un 
element amb motllures de diferents diàmetres, que la única funció que tenen és purament 
estètic.   

L’alçada, el conjunt de la xemeneia, basament i fus assoleixen una alçada total de 23,75 m 
aproximadament.  

L’esveltesa; per a la verificació de les condicions resistents a sol·licitacions horitzontals es 
considera com a dada de referència de més fàcil comparació, la relació entre alçada i 
amplada. Obtenint així una esveltesa de 10,24 el coeficient obtingut és el normal per a les 
xemeneies industrials de maó. 

La inclinació; la xemeneia mostra una certa inclinació cap un dels costats. 

Constructivament; esta construïda amb la seva totalitat amb maons massissos ceràmics de 
fabricació manual o semimencanitzada. La dimensió dels maons es de 27x14x5 cm en el 
basament. La part troncocònica de la xemeneia es pot veure a simple vista que els maons 
que es van utilitzar havien de ser aplantillats per tal d’adaptar-se a la forma de secció 
troncocònica del tub i a la reducció dimensional en alçada. El morter que conforma les 
juntes és morter de calç, ja que a la època era el que s’utilitzava.  

Fonamentació; donat que no s’ha realitzat cap cata, i tenint en compte la tipologia 
constructiva de l’element i per similitud amb altres elements semblants suposem que la  base 
de la xemeneia compta amb un empotrament que fa de fonamentació. (s’estima que 
aquesta fonamentació faci entre 1,50 – 2,00 m)  

 

 2.4 DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES OBSERVADES I ACTUACIÓ  

La xemeneia està executada, en la seva totalitat, amb peces de ceràmica massissa i 
manifesta certes lesions i disfuncions que no són, ni molt menys, recents, però que poc a poc 
amb el temps s’ha anat agreujant, sobretot des de la ventada de l’hivern de 2011. No 
obstant es considera que actuar sobre l’element es necessari per tal de posar fi a aquest 
deteriorament lent però continu. 

 

Pel que fa a les patologies; a la base de la xemeneia s’observen petites esquerdes verticals, i 
disgregació de l’obra vista. També s’observen “patologies estètiques”, es a dir elements 
malmesos tal com cornises, matxons de cantonada, humitats, pintades, etc. Que fan que la 
unitat estètica de la xemeneia en el seu estat original hagi estat alterada. Això molt 
possiblement sigui degut a alteracions d’origen climatològic, alteracions provocades pel 
vandalisme urbà i alteracions provocades per l’acció dels usuaris al llarg del temps que no 
han tingut en compte l’estètica de l’element.  

Pel que fa a la unitat troncocònica de la xemeneia, el fus, presenta algunes esquerdes en 
sentit vertical que es podrien classificar entre greus i molt greus, i que poden no assegurar la 
seva estabilitat. També hi ha esquerdes que no presenten tanta gravetat de moment. 
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A més a més l’últim terç d’aquest element es mostra amb un cert desplom cap al costat est, 
nord – est; aquest fet és probablement per diversos motius:  

 

- Inclinació deguda a que l’aigua produïda per la pròpia condensació del vapor que 
circula per l’interior del tub s’asseca més ràpidament al costat sud que al costat nord, 
la qual cosa provoca que al costat nord, nord - est els junts de morter estigin més 
temps amb humitat el que provoca més degradació dels junts per les dilatacions i 
acabi provocant la inclinació  

- El fet descrit en anterioritat va lligat amb les anelles de ferro i l’escala que sembla ser 
que hi ha a l’interior de la xemeneia, aquestes es comportarien de la mateixa 
manera que el morter, però agreujant la situació, ja que l’anella de ferro provoca un 
tall en el sentit perpendicular segant la unitat estructural del element.  

- La inclinació també es deguda a la força del vent, ja que ens trobem en una zona 
que alguns dies de l’any la força del vent es superior als 120 km / h .  
 

Una altra de les patologies detectades en aquest tram són les esquerdes, considerades de 
caràcter greu.  

El conjunt de totes aquestes patologies, sobre l’últim terç de la xemeneia fan que es 
consideri que l’element es troba en una situació de inestabilitat i que l’agreujament de les 
patologies citades o d’altres que no s’han detectat o que poden produir-se en un futur, 
poden provocar el col·lapse de l’element, per tant s’obre aquest tram s’haurà d’actuar 
d’una manera contundent.  

A la coronació de la xemeneia, per  ser la zona més dèbil, amb menys gruix i veure’s 
exposada a les adversitats climatològiques es mostra més deteriorada i s’aprecia una 
disgregació de l’element en general.  

En una de les imatges es veu que per l’interior de la xemeneia hi ha col·locada una escala 
de gat, aquesta s’hauria d’inspeccionar punt per punt ja que la corrosió dels rodons de ferro 
que formen les escales, poden propiciar l’expansió del morter i el consegüent efecte de 
falca sobre la fàbrica.  

D’una altra banda en algun moment de la vida d’aquest element se li va col·locar un 
parallamps, el qual encara hi esta i té la presa de terra al seu tronc enganxada; aquest 
parallamps s’ha de suprimir.  

Aquestes són entre d’altres les patologies detectades de caràcter general, ja que un estudi 
minuciós de cadascuna d’elles es gairebé  impossible, ja que també hi ha desperfectes com 
maons trencats que s’han de canviar, microfisures, falta de retacat de morter en algun lloc, 
etc. que a mesura que es vagi reparant o refent la xemeneia ja s’actuarà sobre totes les 
patologies.  
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2.5 QUADRE DE PATOLOGIES DETECTADES I ACTUACIÓ  

 

Patologia Actuació 

Fissures verticals a la 
base 

Injecció de productes adherents sense retracció 

Matxons de 
cantonada trencats i 
encastaments 

Substitució dels maons trencats o absents per nous, de la mateixa 
tipologia col·locats amb morter de calç  

Humitats i 
eflorescències al  

Substitució dels maons per maons nous, ja que es mostren molt 
degradats i han perdut gran part de la seva massa.  

Pintades  Sorrejat de la superfície i neteja de tot el basament.  

Reparació de les juntes amb morter de calç i substitució dels 
maons considerablement degradats. 

Aplicació final sobre tot el basament d’una capa protectora anti 
pintades.  

Esquerdes i fissures 
verticals al fus 

Injecció de productes adherents  

Encercolat exterior amb anells d’acer  

Estructura metàl·lica per l’interior per tal d’estabilitzar l’element 

Fus inclinat, últim terç 
de la xemeneia 

Desmuntatge peça a peça de tot el tram , degut al gran nombre 
de fissures i esquerdes que s’aprecien, i el desplom.  

Reconstrucció del tram fila a fila amb els maons recuperats i 
maons nous de iguals característiques col·locats amb morter de 
calç. 

Coronació Desmuntatge peça a peça de tot el tram , degut al gran nombre 
de fissures i esquerdes que s’aprecien, i el desplom.  

Reconstrucció del tram fila a fila amb els maons recuperats i 
maons nous de iguals característiques col·locats amb morter de 
calç. 

Maons trencats  Substitució 

Parallamps i posta a 
terra d’aquest 

Eliminació del parallamps i de la posta a terra, reparació amb 
morter dels encastos realitzats per a la subjecció del parallamps.  

Escala interior En funció de l’estat d’aquesta, treure o reparar, i reparar per la 
part interior els encastos malmesos per l’actuació de l’òxid del 
ferro 

Brossa dintre de la 
xemeneia , al 
basament 

Neteja del basament i pavimentat de la part interior, al mateix 
temps es proposar posar una porta amb pany i clau per tal que 
no hi entrin més borsa ni se’n dipositi.  
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2.6 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL 

2.6.1 Fonamentació 

A nivell de fonamentació no es preveu cap intervenció, ja que no s’aprecia cap patologia 
en aquest sentit.  

 

2.6.2 Estructura 

S’ha previst l’execució d’una estructura interior a base de perfils UPN d’acer galvanitzat o 
pintat amb pintures antioxidants. Aquesta estructura pretén que la unitat estructural treballi 
conjuntament desprès de les reparacions pertinents ja esmentades i especificades en la 
documentació gràfica.  

Aquesta estructura consolidarà l’estructura de fàbrica a base de unes anelles d’acer 
treballades a taller i en obra. Hi haurà dos tipus d’anelles; les interiors que uneixen els perfils 
per la cara interior de la xemeneia i unes anelles exteriors que s’uneixen a les interiors que 
ajuden a consolidar la façana de fàbrica. Es tracta d’un encamisament de la xemeneia.  

L’estructura interior formada a base de perfils UPN, pretén consolidar tot l’esforç a la base 
del fumeral; per lo que s’haurà de realitzar una sèrie de cates i de comprovacions en 
anterioritat a escomençar les obres.  

Aquestes cates consisteixen en esbrinar si la zona on s’han d’ancorar els perfils base es sòlida 
o no. A partir de poder determinar aquest fet es procedirà amb el reforç estructural de la 
xemeneia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Amposta, gener de 2012 

 

 

 

 

 

Jaume Sagarra Sanz  

Arquitecte 
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3. FITXES DE LA MEMÒRIA 
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3.1 Fitxa urbanística 

Aquest projecte no requereix de fitxa urbanística; s’adjunta fitxa del catàleg del 
patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat.  
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3.2 Fitxa del catàleg de patrimoni històric 
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3.3 Fitxa de barreres arquitectòniques 

Aquest projecte no necessita aquesta fitxa per la seva naturalesa 
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3.4 Fitxa de les especificacions relatives a condicions de protecció contra incendis 

Aquest projecte no necessita aquesta fitxa per la seva naturalesa 
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3.5 Fitxa de declaracions relatives a les normes de seguretat 

Veure l’estudi bàsic de seguretat i salut 
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3.6 Fitxa de gestió de residus 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

 IT
EC

 )

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

Projecte bàsic i executiu per a rehabilitar una xemeneia de fàbrica

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Av. Doctor Tomás Pujol s/n
Amposta Comarca : Montsià

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- 

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització  abocador

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

és residu

1.
 V

4 
  (

 F
on

t: 
G

ui
a 

d'
a

pl
ic

a
ci

ó 
de

l

si si

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 11,34 0,512 6,30

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,05 0,082 0,05

mateixa obra altra obra

Residus d'enderroc 

si

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ec
te

s d
e 

C
at

al
un

ya
  f

eb
re

r d
e 

20
1

p

metalls 170407 0,004 0,39 0,0009 0,05

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,30 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

……… - 0,00 - 0,00

0 00 0 00 0 00 0 00ns
ul

to
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 12,085 t 0,7544 6,40 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 6,625 0,045 6,16

obra de fàbrica 170102 0,015 2,826 0,018 3,14
formigó 170101 0,032 2,813 0,0244 2,01

petris 170107 0,002 0,606 0,0018 0,91

Residus de construcció

totals d'enderroc 

ita
ci

ó 
i A
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ó 
   

   
 O

fic
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a 
C

on

guixos 170802 0,003927 0,303 0,00972 0,00
altres 0,001 0,077 0,0013 0,10

   embalatges 0,038 0,329 0,08 2,20

fustes 170201 0,0285 0,093 0,067 0,35
plàstics 170203 0,00608 0,122 0,008 0,80

paper i cartró 170904 0,00304 0,064 0,004 0,92
metalls 170407 0,00038 0,050 0,001 0,14

totals de construcció 6,954 t 8,36 m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS                                                                                                                                                             

1 
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- altres

-
-

-

especificar -Residus que contenen PCB

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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si

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1  S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retirenIF
E-

 IT
EC

 )

si
-
-
-
-
-

si
si
i

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

1.- S ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3  El  t i l  l  (   t )  di it   t id  í id   b  fí i  d

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
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- P
ro

gr
am

a 
L

si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,39 t 0,05 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

                    fusta en bigues reutilitzables
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                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,39 t 0,05 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0

Terres per a l'abocador

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0 00

(m3)
0,00
0 00

0,00
0 00ui
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g / / p p 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 2,81
Maons  teules i ceràmics 40 14 17

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no inert

0,00
0,00
0,00 0,000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 0,000,00

Maons, teules i ceràmics 40 14,17
Metalls 2 0,44
Fusta 1 0,09
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,06
Paper i cartró 0,50 0,06
Especials* inapreciable inapreciable

no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          ab

ilit
ac

ió
 i 

A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no

l obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
R.D. 105/2008

2 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

p p no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

C
 )

-

-

tipus de residu
Ceràmic
Metalls
Altres

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Hermanos Pellicé, S.L Ctra.Santa Bárbara km.2 E - 312.96

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Hermanos Pellicé, S.L

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Ctra.Santa Bárbara km.2 E - 312.96
E - 312.96Hermanos Pellicé, S.L Ctra.Santa Bárbara km.2
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12 00 €/m3 5 00 €/m3 5 00 €/m3 70 00 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15 25 €/m
Especials**: num. transports a 200 €/ transport

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      Valoritzador / Abocador         
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació      
Excavació m   ( 20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,71 40,69

Maons i ceràmics 12,74 -

Petris barrejats 1,30 19,45

Metalls 0 25

- -

- - 0,00

-

runa neta

1 27 1 02

63,72 50,97

-

3 06

152,92

- 13,56
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- 6,48

Metalls 0,25 -

Fusta 0,47 7,03

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,08 16,17

Paper i cartró 1,24 18,56

Guixos i no especials 0,14 2,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

- 5,39 -

-

- 6,19 -

- 0,68

0,00

1,27 1,02

- -

0,00

3,06
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0,00 - -

- 2,34 -

-

103,92

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

155,98 100,00 51,99

Compactadores
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El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 14,76

El pressupost de la gestió de residus és de : 411,90

411,90
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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unitats -Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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CONTENIDOR 9 M 3

unitats 2Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

unitats unitats

-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria  classificació  transport i disposició dels residus generats a obra  s’ajustaran al 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

)

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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fiança

FIANÇA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
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T 0,00 T
T 18,65 T

percentatge del:

18,65

Total excavació (tones)

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00Total construcció i enderroc (tones)

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista)  es modifiquen les previsions de 

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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   Càlcul de la fiança

L'Ajuntament d'/de Amposta

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :
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Residus de excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció * 18,65 T 11 euros

Residus d'enderroc* 0 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS 19

0,00euros/T

Total fiança

euros/T 0,00

205,15

euros/T 205,15
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1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  

 

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870  Amposta   -  tel. 653 300 277    jsagarra@coac.cat     

 

3.7 Fitxa de declaració de compliment dels documents bàsics 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha 
atès a  totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE) i en particular als Documents Bàsics que es citen a continuació:  

DB – SE “Documento Básico SE Seguridad Estructural”  

DB – SE – AE “Documento básico SE  Seguridad Estructural  Acciones en la 
Edificación”  

DB – SE – C “Documento Básico SE  Seguridad Estructural Cimientos”  

DB – SE – A “Documento Básico SE  Seguridad Estructural Acero”  

DB – SE – F “Documento Básico SE  Seguridad Estructural Fábricas”  

DB – SE – SI “Documento Básico SE  Seguridad en caso de Incendio”  
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MEMORIA TÉCNICA DE CÁLCULO, PARA LA REHABIILITACION DE 
CHIMENEA DE OBRA "MOLÍ MANELIC" SITA EN AMPOSTA 
(TARRAGONA) 

Para la determinación de las acciones se han considerado las disposiciones del CTE, 
acciones eólicas en base a la zona geográfica, así como la figura geométrica de la 
chimenea y la abrasividad de la obra. Las acciones sísmicas, de acuerdo a la Norma 
NCSE-02 artículo 1.2.3 Criterios de aplicación de la norma, en base al mapa sísmico de 
la zona en que está situada la chimenea, corresponde a una Aceleración Sísmica básica - 
ab 0.04g dimensionantes. 

Consideraciones sobre los materiales 

Los perfiles UPN y las Pletinas serán de límite elástico 270 NI mm2  

Esfuerzos transmitidos en cimentación 

Se comprobarán la tensión transmitida al terreno, tanto las derivadas del peso propio 
como las debidas al momento flector producido por la acción eólica. El resultado de la 
tensión final se analizará en función del estudio geotécnico realizado y facilitado a tal 
efecto. 

Flecha máxima producida por la acción eólica 

Se dimensionará el encamisado interior para que podamos garantizar una flecha máxima 
de L1350, esto puede condicionar un dimensionado de las UPN mayor que el necesario 
para garantizar la estabilidad de la estructura. 

Dimensionado estructura de encamisado 

Acciones: Densidad de la obra 1800 kg/n1 3  (maciza) 
Acción eólica 120 km/h = 100 kg/m 2  
Coeficiente reducción eólica 100 kg x 0,8 = 80 kg 

Coeficientes seguridad: Mayoración cargas = 1,5 
Minoración LIPN = 1,15 
Coeficiente terreno 3 (según geotécnico) 

Altura chimenea: h= 19.7 m (a partir de base rígida) 
0 medio exterior 1,65 m 
0 medio interior 1,50 m 
0 útil encamisado aprox. 1,10 m 
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Diámetro medio para cálculo de carga eólica = 2m+1,10m 1.55m x 80 kg/m 2  124 kg 
2 

Momento flector negativo dimensionante = 
124,0 kg/m(reducido)x19,7m 2  

2 	
=24.O62mkg 

Momento flector negativo mayorada = 24.062 mkg x 1,5 =36.093 mkg x 100 cm!m = 
=3609200 cmkg 

Momento resistente dimensionante 	W= 3609200 cm kg/ 2348 kg/cm 2  = 1537 cm 3  
2-UPN - 140 Separ 1 m = 1000 mm = 1900 cm 3  

1900 cm 3  > 1537 cm3  (dimensionante) 

y' 

 

W= 1900 cm3  
2 UPN x 140 1= 95110 cm 

i= 5.45 (radio giro mínimo) y 	
i=48.3 cm (eje Y-Y) 

#--1000 

Cimentación chimenea 

a) Peso propio obra (parte circular) = 4,39 m circunferencia espesor 15 cm 

4,39 m x 0,15 m espesor = 0,659 M3/in  lineal x 19,7 m (altura) - 12,98 m 3  

Obra base chimenea (suponiendo 2 m empotramiento en terreno) - 18,3 m 3  

Total carga=  (12,98 m3  + 18,3 m3 ) x 1.800 kg/m 3  obra = 56.304 kg 

b,) Momento flector negativo (sin mayorar = 24.062 mkg x 100 cm/m = 2406200 cmkg 

Dimensión base chimenea 300x300 cm (cimiento) 

Superficie chimenea por debajo material 1 (según estudio geotécnico no computable 
para cimentar). 

dimens. cara base" = 260 cm x 4 caras = 1040 cm 

Altura empotrada en terreno correcto = 1,1Om = 110 cm 

2 
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Superficie habilitada para fuste = 1040 cm x 110 cm = 114.400 cm 2  

Carga absorvida fuste = 114.400 cm 2  x 0,23 kg/cm2  (cohesión no drenada según 
geotécnico) = 26312 kg 

Carga activa base 

Carga en base = 56304 kg - 26312 kg abs. fuste = 29992 kg 

Tensión máxima en terreno (zona-2) 

29.992kg =0,333 kg/cm2  
300x300cm 

T2  deb. Momento flector negativo base = 2406200cmkg 
 300x300cm = 

0,535 kg/cm2  

6 
T máxima= 0,333 + 0,535 kg/cm 2  = 0,868 kg/cm2  < 0,9 kg/cm2  

Dado que los asientos son despreciables, tanto por el tipo de obra que dimensionamos, 
como por el tiempo de vida del elemento sin presentar patologías en la base, la tensión 
de cálculo y condición mecánica del terreno se puede establecer en 0,9 kg/cm 2 . 

Estudio flecha elemento circular 

Flecha = 
( xL3 
8E1 

2,43Tx6859m 3  

8x2 1 000000T / m 2 xO,00167m 4  
16667Tm 3  = 	, 0,006m 

28O56OTin 

Q = 80kg/m2 x 1,6mx 19m=2.432kg2,43 T 

L= 19m 

E= 2.100.000 Kg/cm' =21.000.000 hm 2  

12 UPN - 160 = 166.500 cm4  = 0,00166500 m 1  

L/350 = 19m /350 = 5,4 cm = 6 cm cálculo 

3 
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Características técnicas del encamisado 

--- ' 
 

- UPN 

c 

Lnas 

A=48 cm  
1= 166.800 cm4  
W= 1900 cm3  (2 UIPN - 140) 
i= 48,3 cm 
i= 5,45 cm (radio giro mínimo) 

Pandeo. -  Para esbelteces menores de 20, no se considera sobredimensionar elementos 
verticales. 

L = 90cm 
= 16,5 < 20 (sin coeficiente mayoración) 

imim 5,45cm 
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Cálculo equilibrio global chimenea 

Cálculo del peso de la chimenea teniendo en cuenta que la sección de esta es 
continúa por la parte interior y por lo que el espesor de la pared es cambiante. 

Peso tronco chimenea = 195.389 kg 

Esbeltez de la chimenea: 

h 21,30 - 
Esbeltez = , = , - 10,24 (lo normal para este tipo de elementos) 

Viento según CTE. 

Para el cálculo del viento según CTE estamos en zona eólica C ( 0,52 KN/m2 de 
presión dinámica W') 

Carga del viento: 

Qel = 1,12 (1,50. 7,15) = 12,OO KIV 

Qe2 = 1,03 (1,85 . 7,15) = 13,70 KIV 

Qe3 = 0,98 (2,10 . 7,15) = 14,70 KN 
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Comprobación del equilibrio global de la chimenea 

Momento flector de cálculo = momento flector sin mayorar. 

Y ( MI +MP + M3 ) = Me 

Y (1200. 20,2 + 1370 . 13 + 1470 5,9) = (1 95.389 + 26658) 1,35 

299.763 - y =  -- 
50.723 

5,9 (Coeficiente de seguridad) 
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Altres consideracions tingudes en compte al càlcul de la Xemeneia.  
 
 
ACER LAMINAT 
 
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl.lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge 
i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B- 500S. Segons la norma “Documento Básico 
SE-A. Seguridad Estructural – Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a 
perfils i xapes, per a cargols, rosques i arandeles, i per al material d’aportació.  
 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’hauria de sotmetre, 
queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura 
metàl·lica. 
 

- Acer per xapes i perfils 
 
S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent 
d’acer no aleat, per a construccions metàl·liques d’us general), així com l’establert a les 
normes UNE-EN 10210-1:1994 relativa a Perfils buits per a construcció, acabats en calent, 
d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219- 1:1998 relativa a seccions buides d’acer 
estructural conformades en fred. A la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen 
las característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han 
estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura: 

 
 

 
 
 
Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
 

- Mòdul d’elasticitat, E    210.000 Mpa 
- Mòdul d’elasticitat transversal, G  81.000 Mpa  
- Coeficient de Poisson, ?:   0.30 
- Coeficient de dilatació tèrmica, ?:  1.2 x 10-5 (°C)-1 
- Densitat     7.850 Kg/m3. 
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A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes 
per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen les 
dimensions en funció de la temperatura mínima a la que seran sotmesos durant la vida útil de  
l’estructura. 
 
 
Temperatura mínima 
 

0 ºC    -10 ºC    -20 ºC 
Grau  JR  J0  J2  JR  J0  J2  JR  J0  J2 
S235  50  75  105  40  60  90  35  50  75 
S275  45  65  95  35  55  75  30  45  65 
S355  35  50  75  25  40  60  20  35  50 
 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es 
requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, 
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

- Cargols, rosques i arandeles  
Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres 
de la taula següent (DB SE-A-13, taula 4.3): 
 

Classe        4.6  5.6  6.8  8.8  10.9 
 
Tensió de límit elàstic fy (N/mm2)    240  300  480  640  900 
 
Tensió de ruptura fu (N/mm2)    400  500  600  800  1000 
 

- Materials d’aportació  
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a 
les dels materials base. 
 

- Resistència de càlcul  
Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient 
de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent.   
 
fyd= fy/?M 
 
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor:   
 
fud=fu/ ?M2 
 
essent ?M2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

 

Fàbrica de maó 
 
S’utilitza, en general, per a la realització de murets de càrrega d‘elements amb una necessitat de 
transmissió de càrrega baixa o molt baixa. Un exemple són els murets de recolzament per a 
escales, o alguns tipus de coberta. També s’utilitzen aquests murets per a la realització de forjats 
tipus sanitari. Totes les especificacions i característiques del material s’han definit en base al “DB 
SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
 

- Denominació i tipificació. Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, 
segons s’estableix al DB SE-F a la taula 4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, de manera 
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que es compleixin les especificacions de volumetria de buits que a l’esmentada taula es 
contemplen. La resistència de les peces a utilitzar serà com a mínim de 20 N/mm2. El 
morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una 
resistència mínima M10, complint l’establert a DB SE-F 4.2.  

- Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió: Per al 
càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 
del DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm= 
10 N/mm2, amb el que la fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb 
una resistència fk= 7 N/mm2. 

- Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. Com a mòdul 
d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per al càlcul 
d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0’6. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
 
Característiques geotècniques dels materials 
 
L’Ajuntament ha facilitat l’estudi Geotècnic realitzat per  a una obra pública situada a uns 200 
metres de la xemeneia; per la qual cosa es considera que el terreny sabent que ens trobem en 
zona deltaica ha de ser de les mateixes característiques, a més a més la cota a nivell de carrer es 
molt semblant.   
 
A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que exposa l’estudi geotècnic IG019-
08 signat pel geòleg Joaquim Roset i Piñol, realitzat per a una obra de l’Ajuntament d’Amposta 
situada amb front a l’Avinguda de Sant Jaume  61 -65  i front al Passeig del Riu.  
 
 
El nivell freàtic es presenta a 2,50 metres per sota de la boca del sondeigs. Aquesta aigua no 
presentarà cap tipus d’atac enfront al formigó.  

 

Quadre resum de dades:  

 

Tipus de fonamentació Sabates lligades o llosa 
Carrega admisible 0.51 a 0.9 kg / cm2  
Coeficient de Basalt 1.8 a 2.2 kg / cm2 
Assentaments 22.2 a 49.8 mm 
Nivell freàtic -2.5 m  
Contingut de sulfats al sòl 0,0% (no agresiu) 
Contingut de sulfats a l’aigua 100 mg/L (no agresiu) 
Recomanacions Superar material 1  
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Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

 
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                       

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

 
Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

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

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                     

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  

 
 
 

Amposta, gener de 2012 

 

 

 

 

 

Jaume Sagarra Sanz  

Arquitecte 
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.2. Acer ME 500 T 
 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar

AVÍS IMPORTANT - DOCUMENT PROVISIONAL: 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 5 dies des del moment en que es van encarregar, sempre i que ja 
s’hagin realitzat els assajos oportuns. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El 
retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del 
treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la 
qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ: En aquest projecte no es preveu formigó fabricat a central en un principi si n’hi 
hagués s’hauria de complimentar lo que especifiqui la DO.   

Material: p.e. HA/25/B/12/Ila,  

ó es pot indicar Formigó HA amb característiques de 
resistència, docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
projecte 

Situació en projecte i obra: p.e. fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant 

del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 

 
IDENTIFICACIÓ En aquest projecte no es preveu si n’hi hagués s’hauria de complimentar lo que 
especifiqui la DO.   

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-
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• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: MEM 65/89
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• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 

MEM 66/89



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  
 

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870  Amposta   -  tel. 653 300 277    jsagarra@coac.cat     
 

 
2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control després del subministrament:   
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-MEM 69/89
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08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

equeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació MEM 71/89
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suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a 
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 MEM 72/89
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD???? amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons MEM 73/89
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UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i 
la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 MEM 74/89
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4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 MEM 75/89
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 

MEM 76/89
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

 
IDENTIFICACIÓ 

Material:  ACER A42 / S275 JR 

Geometria:  Perfils laminats i platines segons s’especifiquen al projecte 

Les característiques geomètriques i separacions s’especifiquen 
en els Plànols, el Plec de Condicions, els Amidaments i la 
Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Fabricant, procediment i identificació 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Módul d’elasticitat E= 210.000 N/mm2  
Módul de rigidesa  G = 81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson: v = 0,3 
Coef. Dilatació térmica a = 1.2 · 10 -5 (ºC)-1 
Densitat d = 7.850 kg/m3  
. 
 
Característiques d’adherència:  
L’adecuada 
 
Característiques químiques:  
Segons la comosició de l’acer, acabats i forma 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

E.L.U. : Ha de complir amb lo establert al DB SE 4.2  
E.L.S. : Ha de complir amb lo establert al DB Se 4.3  
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  Segons UNE 36007 

 
Control durant el subministrament: Assajos pertinents si la documentació aportada no mostra prou solidesa. 
Els assatjos es realitzaran en lo establert a la UNE 36080  

 
Control desprès del subministrament: Comprovació de la documentació, resultat assajos, inspecció visual de 
la posada en obra.  
 
 
 
 
 
 

 
 MEM 77/89
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Totxo massís manual. Categoria I  
Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria:  Mida nominal de les peces : segons s’indica als plànols. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, sense revestir pero amb tractament per a exteriors pintura hidròfuga.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
15 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.20 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents  
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i MEM 78/89
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identificació del lloc de subministrament 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
  

 

 
 
 

MEM 79/89
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10 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Pintat ignífug amb una capa de 

imprimació per a pintura 
intumescent i tres capes de pintura 
intumescent, amb un gruix total de 
1500 µm 

Situació en projecte i obra: Revestiment estructura interior de 
xemeneia i pletines exteriors 

Marques, certificacions i altres distintius   
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 
Densi at (ρ): 120 Kg/m3 
Gruix: 1500  µm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc:  A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

• documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
• certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
• documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

• control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

• reconeixement oficial del distintiu 
• per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
• es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

• densitat aparent  
• classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 
 
 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de 
qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 
documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació 
vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada 
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 

75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 

de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: MEM 85/89
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- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no 

destructius) 
 
 
4. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut 

per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las 
peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i 

control diari d’execució. 
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 

d’especificacions i control diari d’execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
6. TANCAMENTS  
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
6. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el 

“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) MEM 87/89
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- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 

seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
7. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección 

frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
8. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
9. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. MEM 88/89
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- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
10. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 

relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i 
disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 
tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 
sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 
construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. 
Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control 
de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
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Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra 
acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació 
es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una 
relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas 
del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la 
construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un 
gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos 
tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a 
aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures 
de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer 
o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les 
seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 
complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del 
personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles llocs 
d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per 
separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques 
nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, 
es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, 
lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les 
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característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o 
ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el 
moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les 
traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a 
força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim 
quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de 
voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i 
desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran 
també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de 
precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a 
edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a 
enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de 
paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. 
així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les 
parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb 
terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, 
mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; 
Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; 
Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així 
com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en 
planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; 
Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, 
cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i 
qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de 
procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte 
amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden 
lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de 
ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no 
tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de 
demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-
la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el 
continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà 
planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es 
procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà 
acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats 
sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o 
mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, 
voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades 
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures 
hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les 
tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements 
metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El 
trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo 
suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la 
seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
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L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del 
seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. 
La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a 
l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a 
mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es 
disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar 
elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran 
d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les 
càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin 
veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, 
atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin 
haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si 
s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport 
manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta 
funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 
metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, 
excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de 
grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el 
terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 
seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que 
han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a 
aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà 
al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de 
les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada 
necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions 
o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per 
cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen 
instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap 
element d’aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, 
llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de 
l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de 
façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament 
ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la 
normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, 
marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que 
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participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser 
afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a 
terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos 
s’enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. 
Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, 
seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels 
forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, 
biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc conjunt o 
simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas 
s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol 
mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o 
paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i 
trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La 
utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin 
sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb 
mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan 
s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.2 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o 
elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi 
sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que 
s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una 
alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat 
d’altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita 
sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i 
s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran 
arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans 
d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es 
tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres 
respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les 
seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram 
enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà 
o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 
7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i 
tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva 
plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant 
el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant 
inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat 
corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a 
les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins 
i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran 
després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, 
la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part 
superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o 
desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat 
i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall 
de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura 
que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on 
han de caure. 
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Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu 
nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi 
observin cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors 
respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense 
apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a 
elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual 
es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si 
estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb 
xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense 
trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la 
qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són 
d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall 
es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura 
principal de manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es 
realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si 
l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de 
procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall 
es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó 
armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final 
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de 
martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - 
generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema 
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que 
s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a 
cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que 
es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat 
amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta 
necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i 
estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o 
buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi 
vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada 
al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir 
el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no 
existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació 
clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i 
albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a 
l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que 
no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així 
s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir 
possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les 
prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions 
que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin 
les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs 
en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat 
per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, 
no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans 
serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En 
els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element 
en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la 
bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat 
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del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element 
estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no 
s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin 
produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de 
les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com 
l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal 
d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot 
això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de 
la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb 
les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, 
en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i 
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de 
conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 
necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran 
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al 
que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; 
tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es 
realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap 
fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins 
que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el 
desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es 
transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, 
seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de 
rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats 
per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de 
fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 
suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de 
preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's 
les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
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Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, 
com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir 
l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb 
restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en 
els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el 
començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, 
millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o 
definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a 
aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren 
incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per 
això cap quantitat addicional, sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena 
de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... 
que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà 
amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació 
tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, 
s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
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Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el 
grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C 
punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB 
SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal 
que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi 
comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. 
F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la 
següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després 
dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les 
excavacions, el preu del reblert inclourà la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat del terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 
permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la 
D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 
serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es 
transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament 
d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o 
drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 
posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el 
grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
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El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C 
punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a 
compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o 
constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i 
encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons 
CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació 
de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres 
de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports 
dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El 
preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el 
transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte 
d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o 
no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent 
alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova 
definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de 
moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa 
obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o 
constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra 
no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. 
Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
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situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat 
Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla 
de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, 
pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre 
al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, 
o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, 
sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars 
verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres 
homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements 
estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates 
contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es 
va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs 
amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata 
serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una 
dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, 
que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i 
gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, 
de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin 
irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es 
donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que 
després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell 
mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. 
L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les 
armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la 
sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de 
cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de 
l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
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Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, 
com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del 
tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a 
estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, 
aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es 
va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les 
condicions de treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible 
descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, 
de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen 
fortes irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs 
de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat 
quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les 
sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la 
cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 
100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. 
És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la 
graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins 
a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i 
els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del 
tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dosificació especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny 
que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i 
l'armat de les lloses. Són també fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les 
dimensions del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a 
estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó,aigua 
i llots 
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Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es 
va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les 
sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les 
càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les 
lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es combina 
normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot 
combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses 
de fonamentació, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual 
es disposaran les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà 
durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de fonamentació de formigó armat no 
serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies 
màximes dels separadors seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a les 
armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat es realitzarà, si pot ser, sense 
interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones 
llunyanes als pilars, on menors siguin els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del 
ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de cotes entre eixos de suports i 
murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, 
al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació del formigó, armats i 
formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, 
fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o 
dosificació especificats, posat en obra. 
  
1.1.4 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent 
de transició superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions 
admisibles les corresponents empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-
C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i 
productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una 
capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana 
impermeabilitzant i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop 
acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga 
de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho 
faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 
15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la 
fonamentació respecte a la superficie no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es 
comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar part de la envolvent térmica segons el CTE DB 
HE1. 

PLEC 15/111



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA 
 

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870  Amposta   -  tel. 653 300 277    jsagarra@coac.cat     
 

Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal 
manera que els recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment 
mínim igual a 7cm, si el trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 
50cm d’espessor, no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els 
desplaçaments de les armadures. En general, es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes 
de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i 
humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per 
disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada 
amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es 
fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no 
produeixi rentat o a través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es 
requereix una altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons 
el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable 
sobre el reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una 
cuneta de recollida d’aigües pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana 
adherida. Prolongació de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. 
Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del 
trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de 
juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de 
junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
1.1.5 Murs pantalles 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense 
necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir 
empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells 
prefabricats i els llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de 
forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb 
llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de 
procedir als treballs de perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats 
o modificats tots els elements enterrats (canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, 
no només els que interfereixin directament, sinó també aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del 
terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan l’excavació es produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure 
una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1. 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si 
mijtançant juntes de formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets 
guia, perforació de rases, col·locació d’encofrat de juntes entre panells, col·locació d’armadures, formigonat de panells, 
extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de panells, execució de la biga de travada dels panells, col·locació dels 
panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, 
uns murets amb separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a 
la maquinària d’exacavació, sinó que també col·laboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i 
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una alçada no inferior a 70 cm, i aniran convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i 
es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les rasants de formigó i de les armadures. 
Col·locació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es col·locaran a la rasa els elements que 
vagin a modelar les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la 
continuïtat geomètrica de l’excavació i de la pantalla de formigó armat. Els elements es col·locaran en posició vertical i 
adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada serà igual a l’espessor de la pantalla. 
Col·locació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la 
mateixa longitud, en horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts 
precisos per evitar la seva deformació durant el transport, hissat i col·locació de la rasa. La separació mínima entre barres 
verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb 
la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat 
es farà de manera contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, 
abocant el formigó simultàniament. La cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest 
excés de formigó serà enderrocat abans de construir la biga de travada dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no 
malmetre el formigó del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, 
formació de murs guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els 
materials i operacions que calguin segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.  
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de 
junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les 
operacions necessàries per tal d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de biges de travada. 
ml d’anclatges. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud 
al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer 
conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A 
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les 
exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les 
estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements 
d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels 
elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-
1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, 
LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i 
plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
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Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i 
el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-
DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran 
entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE 
ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de 
caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les 
unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no 
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions 
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar 
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense 
produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura 
són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el 
vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les 
apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat 
de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats 
que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, 
excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. 
El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la 
rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB 
SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El 
cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han 
d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han 
de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar 
segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de 
netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés 
de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat 
amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o 
tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar 
de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 
després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb 
protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del 
pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en 
inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 
12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components 
estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o 
distorsions de l’ala.  
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Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements 
auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, 
assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord 
amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del 
teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i 
suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions 
de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat 
que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat 
en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres 
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs 
resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 
SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F 
taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, 
així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, 
calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en 
el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada 
cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a 
l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses 
filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva 
col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines 
de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la 
fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar 
el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin 
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estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i 
químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els 
junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces 
s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. 
Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera 
que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres 
totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de 
mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien 
de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es 
deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures 
portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats 
degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 
2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es 
preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 
fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats 
mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la 
cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per 
a evitar la fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a 
trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres 
parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar 
una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i 
rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó 
armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han 
d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han 
d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc 
és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec 
de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense 
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i 
acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de 
baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves 
dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la 
volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen 
les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta 
carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat 
en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de 
les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa 
uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha 
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces 
en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer 
full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha 
de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems 
de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la 
D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates 
verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i 
aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits 
superiors a 1 m². 
  
2.2 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, 
que constitueixen murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del 
terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu 
índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve 
definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir 
aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial 
adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares 
exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en aquestes cares coqueres, 
escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, aigua, additius, 
àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques 
d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó 
compliran l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb 
funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, 
així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de 
formigó, ciments, aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe 
d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira 
recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, de suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, 
excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat 
estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada 
jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es 
prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar 
l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense 
haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar 
la jornada o durant aquesta, se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on 
poden col·locar-se peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb 
totes les seves juntes plenes. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les 
lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà 
escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en 
l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran 
una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de 
formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades 
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d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre 
l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en 
un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un 
sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació de les armadures i l'abocament del 
formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura 
horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a 
l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de 
mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas 
es permetran regates quan es tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del 
formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la 
paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la 
paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els 
junts han de ser plens i enrasats. Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, 
execució de les fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
de 2,00 m² com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² 
, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més 
de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre 
l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
2.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida  
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical 
encadellada per a formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes 
  
Components 
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat 
Característiques tècniques mínimes 
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 
100 kg/cm². Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent 
gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i 
les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al 
morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, 
així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE 
DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE 
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de 
termoargila, Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe 
d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira 
recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les 
mires, donades suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar 
l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien d'humitejar-se abans de la seva col·locació, per a assegurar l'adherència amb 
el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les 
bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al acabar cada jornada el treball. Els treballs es 
suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les 
parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. 
En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada 
les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
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Fases d’execució 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha 
d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat 
necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar 
sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de 
quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de 
dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals. La paret ha 
d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc. Els blocs 
s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts 
han de coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que 
formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord 
amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada 
de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una llinda 
resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar el pont tèrmic en murs exteriors, es 
disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant així una junta horitzontal 
discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica 
del mur. No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les 
juntes verticals no duran morter al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no 
serà inferior a 7 cm. Quan el recobriment exterior sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en 
aquest per a evitar la possibilitat de fissuració del mateix, amb la consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La 
fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la 
fissuració (canvis de secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es 
realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la 
fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es 
compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la reducció de 
resistència del mur de bloc de argila alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del 
bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); 
bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100 mm; bloc de 24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 
29 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica 
duu revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies després d'acabar la fàbrica. 
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; 
Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat 
amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres col·locades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 
cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 
mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm. 
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 250 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada 
un dels capítols següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la 
fàbrica.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
de 2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 
m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més 
de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre 
l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
2.4 Mamposteria 
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb 
morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a 
una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no 
tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
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Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els 
cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus 
travats en les dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat 
uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser 
poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la 
col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 
m²  com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es 
dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris 
inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més 
de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre 
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, 
aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció 
enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la 
humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, 
sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden 
fer-se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós 
millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part 
interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà 
necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
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Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres 
de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB 
SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F 
taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la 
resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les 
seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos 
necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura 
uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de 
formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. 
El ciment utilitzat complirà les exigències de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, 
arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui 
que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges 
preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer 
galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment 
amb aplacat, la ventilació es produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de 
formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe 
d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests 
límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per 
evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com 
més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, 
per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans 
d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la 
resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la 
construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel 
que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant 
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran 
els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de 
cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat 
totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha 
alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a 
la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de 
dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni 
rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan 
rugositats mitjançant picat o col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització 
per facilitar la col·locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta 
col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les 
fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall 
de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies 
llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En 
cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels 
revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la 
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cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no 
majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig 
horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la 
fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta 
estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-
cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de 
l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que 
en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas 
es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre 
referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa 
en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen 
la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran 
per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i 
en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua 
del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del 
fabricant. Els maons es col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del 
maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a 
cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes 
verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de 
tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes 
juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació d’armadures de 
reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb 
cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base 
seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense 
morter a la junta vertical. S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant 
amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es 
comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre 
les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els 
gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a 
l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es 
col·locarà a la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, 
humitejant únicament la superfície del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la 
junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà 
sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors 
es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà 
morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la 
filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al seu 
lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels 
blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan 
sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran 
els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. 
Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament 
s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant 
que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una 
estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les 
juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, 
s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb 
aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la 
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures 
es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents 
condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació 
vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica 
serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes 
horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió 
d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm 
per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les 
altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense 
destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de 
peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els 
ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la 
retracció de la fulla principal, amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del 
forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del 
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forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 
10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o 
qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la 
part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran 
suficient elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents 
atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. 
En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan 
s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda 
de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es 
segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera 
impermeable a una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana 
estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un 
coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de 
l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida 
d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, 
inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del 
punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu 
gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la 
neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada 
quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat 
practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament 
exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà 
un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran 
solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà 
impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del 
darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior 
de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui 
igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i 
una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar 
l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de 
goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit 
i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a 
l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan 
siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat 
adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la 
junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el 
sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar 
l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o 
tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran 
d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior 
ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora 
exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el 
nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas 
de fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza 
mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza 
mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara 
estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà 
la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. 
Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de 
moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta 
de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de 
replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les 
creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una 
distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les 
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juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de 
replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal 
al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda 
d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al 
voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel 
fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts 
sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). La distància 
entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta 
modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de 
l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades 
se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas 
d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de 
sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que 
no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es 
col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, 
col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre 
costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat 
s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar 
i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les 
arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins 
aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou 
distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la 
paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà 
humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i 
calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de 
desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà 
després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat 
i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera 
que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de 
manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, 
Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general 
tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a 
l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, 
minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, 
deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, 
ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i 
factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. 
CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB 
HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació 
amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades 
directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de 
l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas 
d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix 
de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: 
Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos 
rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim 
de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als 
perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en 
contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a 
la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i 
d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A 
punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al 
pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb 
ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca 
mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents 
segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de 
connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni 
tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. 
Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix 
variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment 
mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base 
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d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals 
comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 
1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-
químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines 
drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de 
poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, 
Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà 
exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i 
que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de 
compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per corregir-la sense alterar 
l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de 
les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal·lacions 
enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se 
abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha 
de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la 
D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de 
col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de 
poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i 
murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir 
junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una 
fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de 
ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix 
del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El 
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas 
que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se 
tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, 
en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una 
cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla 
els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de 
disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. 
El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues 
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bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera 
pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix 
de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la 
solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de 
portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i 
l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de 
terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  
1 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física 
de finestres, balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als 
ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini 
anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 
15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer 
hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: 
plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. 
L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, 
comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
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Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests 
materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per 
si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment 
bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-
5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, 
epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines 
sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha 
de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la 
velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per 
la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de 
estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 
l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del 
producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser 
aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant 
agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície 
i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
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UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, 
peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material 
d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, 
abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines 
de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran 
lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb 
diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en 
cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. 
Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses 
de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la 
continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i 
additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o 
fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra 
natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar 
s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de 
construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una 
superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces 
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i 
colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en 
les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el 
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els 
desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors 
de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de 
diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
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Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de 
les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. 
Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada 
de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent 
el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. 
Prèviament a la seva col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm 
compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos 
piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de 
formigó sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és 
col·locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es 
realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar 
les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona 
d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment 
s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es 
realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant 
un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la 
màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de 
sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència 
de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del 
morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa 
absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de 
mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - 
baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de 
polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a 
anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un 
conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de 
gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter 
armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de 
presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
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Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa 
fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per 
un conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i 
orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria 
controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter 
de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans 
d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la 
disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles 
diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin 
una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, 
amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de 
col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar 
durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada 
de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, 
col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de 
terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
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Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de 
fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i 
posterior reblert dels junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat 
relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter 
de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que 
s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar 
clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un 
mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament 
d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; 
col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i 
eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del 
parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport 
≤2,5%. El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El 
paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit 
perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer 
unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense 
omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons 
UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha 
d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de 
suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les 
peces s'han de col·locar a tocar. Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. 
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm 
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en 
sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre 
el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi 
ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre 
les peces. S'han de respectar els junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes 
gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han 
d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc... Si el recinte té unes mides sense 
interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt 
perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del 
ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 
mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 
mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada 
conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en 
l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han 
d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es 
dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
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1 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb 
preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i 
metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de 
la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís 
per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants 
com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra 
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i 
uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. 
L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període 
d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans 
d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament 
químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats 
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els 
nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran 
els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que 
desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una 
mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del 
maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans 
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 
metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons 
exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la 
superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, 
escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i 
mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
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SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la fins a la 
posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica des dels captadors fins a la xarxa de 
connexió a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar 
sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos 
suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a 
terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra els 
llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i 
les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de 
tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
  
Amidament i abonament  
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 
30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 
7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación 
al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva 
funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 
n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió 
són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer 
les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà 
el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les 
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar 
tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la 
propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona 
construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al 
diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny 
interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda 
la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una 
escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa 
és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris 
alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i 
l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies 
d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de 
circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
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m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a 
l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota 
la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de 
manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació 
s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les 
NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop 
acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o 
alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de tots els 
abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per 
hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb l’objectiu de 
protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius 
necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor 
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables 
unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus 
de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant 
l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu 
transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per 
l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils 
guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la 
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secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si 
són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà 
en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior 
s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una 
alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més 
alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de 
col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la 
fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser 
la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors 
han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora 
dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o 
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb 
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha 
de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 
cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes 
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són 
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments 
entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la 
regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies 
d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment 
base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer 
amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han 
de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i 
els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, 
respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, 
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o 
multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 
d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han 
considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, 
RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i 
tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer 
amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi 
empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui 
susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables 
multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al 
parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de 
ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
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Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció 
facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles 
les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar 
connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat 
i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de 
troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. 
Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació 
d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits 
exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, 
caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els 
corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, 
de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb 
protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa 
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla 
que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar 
sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra 
corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho 
necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies 
d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt 
de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els 
efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas 
d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic 
de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies 
d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de 
portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per 
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causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El 
conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat 
mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 
75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 
terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 
mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  

Amposta, gener de 2012 
 
 
 
 

 
Jaume Sagarra Sanz 

Arquitecte 
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2.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
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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, medicions 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: 
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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. 

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 subscribint-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 medicions 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 
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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 autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seràn 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 
respondràn 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. 
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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 medicions 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. 

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 subscribint 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 dimanades 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 medicions. 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 perturbar la marxa dels 
treballs. 

Faltes del personal 
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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 señalització 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. 

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 encomenats 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.  
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Prórroga 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. 

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 les medicions. 

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'expresat 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 
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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 
preceptuï 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 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 tassació, tenint en compte el valor d'aquests 
materials i les despeses del seu transport. 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la 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 d'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.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. 
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

Neteja de les obres 
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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 explicitament 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. 

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 subsanar-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. 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic a la seva medició definitiva, 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. 
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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. 

Prórroga 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 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. 
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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, accedis a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

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 consideran costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, 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 
enfermetats 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: 
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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 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 anàlog 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). 
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Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus o de la forma de medir 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 fòrmula 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.  

Emmaguetzament de materials 

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments 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. 

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:  
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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 nómines 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, capataços, 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, la medició 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. 
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Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

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. 

Prèvia medició 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 la medició 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 
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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 la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
medició 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 Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a 
les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions 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 prèvia medició 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. 
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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. 

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 
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(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 les medicions 
del 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 ordenants 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, 
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respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats 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. 

 

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. 

 

 Signat: L’Arquitecte; a Amposta, gener de 2012 

Jaume Sagarra Sanz 

Arquitecte 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quatriplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per 
l'expedient del Projecte.  

 

A........................, a.....de..................de......... 

 

LA PROPIETAT    EL CONTRACTISTA 
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3.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS PER A LA RECEPCIÓ D’OBRA CERÀMICA “RL 88” 
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Pliego general de condiciones para la
   Recepción de Ladrillos Cerámicos

                      en las obras "RL-88" 
                                         ORDEN de 27-JUL-88, del 
                                                   Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno
                                                                                     B.O.E.: 3-AGO-88

PLEC 66/111



ORDEN de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88. 

 
 
 

La Comisión Interministerial Permanente para el estudio y redacción de las 
normas materiales de construcción, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 
11 de Julio de 1980, y encargada de la revisión periódica de las normas ya publicadas, 
asi como de estudiar y redactar las normas técnicas de recepción de materiales de 
construcción, ha venido recogiendo observaciones, experiencias y estudios 
relacionados con el tema de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción.  

Como consecuencia de ello, se ha procedido a la elaboración de un “Pliego 
general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción RL-88”, cuya aprobación resulta oportuna.  

En su virtud, a iniciativa de la mencionada Comisión Interministerial Permanente 
y a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, de 
Economía y Hacienda, de Obras Públicas y Urbanismo, de Educación y Ciencia, de 
Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones, dispongo:  

Primero.- Se aprueba el “Pliego general de condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción”, que se designará abreviadamente 
RL-88, y cuyo texto figura como anexo a la presente Orden.  

 
Segundo.- El pliego general de condiciones a que se refiere el número anterior, 

será de obligatoria observancia en todas las obras de construcción, cualquiera que sea 
la naturaleza y condición de los promotores de las mismas. No obstante se podrán 
emplear ladrillos especiales cuando así se justifique en el proyecto.  

 
Tercero.- La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación.  

 
 

Madrid, 27 de Julio de 1988.  
 

ZAPATERO GÓMEZ  

Excmos. Sres. Ministros de Obras Públicas y Urbanismo, de Asuntos Exteriores, 
de Defensa, de Economía y Hacienda, de Educación y Ciencia, de Industria y Energía, 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transportes, Turismo y Comunicaciones.  
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ANEXO QUE SE CITA 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción RL-88  

1. Objeto 

El presente pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas 
particulares que han de reunir los ladrillos cerámicos para su recepción en las obras 
de construcción, los métodos de ensayo para determinar sus características y el 
procedimiento general de la recepción.  

 
Se refiere, por tanto, a las piezas cerámicas de acuerdo con une 67019-86/2R, 

empleadas en albañilería, generalmente de forma ortoédrica, fabricadas por moldeo, 
secado y cocción de una pasta arcillosa. No se consideran las piezas cerámicas cuya 
dimensión mayor sea superior a 30 centímetros.  

 
Los criterios específicos de recepción a aplicar en cada obra, si procede, deberá 

establecerlos la Dirección de Obra.  
 

2. Tipos 

Se establecen tres tipos de ladrillos:  
- Macizo, que se designa con la letra M. Ladrillo totalmente macizo o con 

taladros en tabla, de volumen no superior al 10 por 100.  
- Perforado, que se designa con la letra P. Ladrillo con taladros en tabla, de 

volumen superior al 10 por 100. 
- Hueco, que se designa con la letra H. Ladrillo con taladros en canto o 

testa.  
 

Comentarios al apartado 2.  
 

Las caras de los ladrillos reciben los siguientes nombres:  
- Tabla, la cara mayor.  
- Canto, la cara intermedia.  
- Testa, la cara menor.  

 
Si bien en los proyectos y en las obras es muy frecuente el uso indiscriminado de 

la denominación de ladrillo macizo y perforado, debido a que ambos tienen las mismas 
aplicaciones, se ha creído conveniente diferenciar ambos tipos.  

 
Se recomienda que en las unidades de obra se concrete el tipo a utilizar, o si 

fuese indiferente, se señale “macizo o perforado”.  

3. Clases 

En relación con la utilización de los ladrillos se definen dos clases:  
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- Ladrillo común, normalmente para fabricas con revestimiento, que se designa 
con las letras NV.  

- Ladrillo visto, para fabricas sin revestimiento, que se designa con la letra V.  
 
Comentarios al apartado 3.  

 
Cuando se desee utilizar ladrillos NV en fabricas vistas, debe señalarse en el 

proyecto y fijar las características particulares para su recepción, como, por ejemplo, 
adoptar las tolerancias de la clase V y realizar los ensayos de heladicidad y 
eflorescencia.  

 
En cuanto al concepto (revestimiento), se consideran como tales los morteros y 

pastas de un cierto espesor (enfoscados, guarnecidos, revocos, etc.), así como los 
aplacados y chapados.  

 
Los acabados a base de películas (pinturas, barnices, etc.), aun no siendo 

transparentes, no se consideran, a los efectos del presente pliego, como 
revestimientos.  

4. Características  

4.1 Características dimensionales y de forma 
 
Los ladrillos presentaran regularidad de dimensiones y forma que 
permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de 
hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, 
satisfaciendo para ello las características que se especifican a 
continuación.  

 
4.1.1 Características dimensionales 
 
El fabricante indicará las dimensiones nominales de los ladrillos en 
centímetros definidas por las de sus aristas: Soga, tizón y grueso. 
Sobre estos valores se admiten las siguientes tolerancias: 

  
Clases Tolerancias 

V  
(mm) 

NV  
(mm) 

Sobre valor nominal:  
  

Dimensión mayor de 10 cm y menor o igual a 30 cm + 3  + 6  
Dimensión menor o igual a 10 cm  + 2  + 4  

De la dispersión:  
  

Dimensión mayor de 10 cm y menor o igual a 30cm  5  6  

Dimensión menor o igual a 10cm  3 4 
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Tolerancia sobre el valor nominal es la diferencia entre el valor 
nominal de las aristas del ladrillo y el valor medio de esa dimensión 
en la muestra, determinado según 7.1.  

 
Tolerancia de la dispersión de las dimensiones es el valor absoluto 
máximo de la diferencia entre el valor medio de una dimensión del 
ladrillo en la muestra y cada valor aislado de la misma, determinado 
según 7.1. 

  
Comentarios al apartado 4.1.1. 
 
Las aristas de los ladrillos reciben tradicionalmente los nombres 
siguientes: 

 
- Soga, la arista mayor. 
- Tizón, la arista media. 
- Grueso, la arista menor. 
 
Se recomienda que las dimensiones nominales de los ladrillos macizos 
o perforados, expresadas en centímetros, pertenezcan a los tamaños 
normalizados en la norma UNE 67.109-86:  

 
- 29 X 14 centímetros y gruesos de 7, 5-6-5, 2 centímetros.  
- 24 X 11,5 centímetros y gruesos de 7-5, 2-3, 5 centímetros.  
 
En cuanto a los ladrillos huecos se recomiendan las dimensiones 
siguientes, que corresponden a los tamaños de usos mas 
frecuentes:  
 
Rasilla:  

 
- 29 X 14 centímetros y grueso de 3 centímetros.  
- 24 X 11,5 centímetros y grueso de 2,5 centímetros.  
 
Hueco sencillo:  

 
- 29 X 14 centímetros y grueso de 4-5 centímetros.  
- 24 X 11,5 centímetros y grueso de 6-5-4 centímetros.  
 
Hueco doble:  

 
- 29 X 14 centímetros y grueso de 9 centímetros.  
- 24 X 11,5 centímetros y grueso de 10-9-8 centímetros.  

 
 
 
 

PLEC 70/111



4.1.2 Características de forma  
 
Perforaciones. 
 
En los ladrillos macizos el volumen de las perforaciones no será 
superior al 10 por 100 del volumen de la pieza y cada perforación 
tendrá una sección no superior a 2,5 centímetros cuadrados.  
 
En los ladrillos perforados se habrán de cumplir las siguientes 
condiciones:  

 
- Tendrán, al menos, tres perforaciones.  
- El volumen total de las perforaciones será superior al 10%  

 
En los ladrillos huecos ninguna perforación tendrá una superficie 
mayor de 16 centímetros cuadrados.  
 
Planeidad de las caras.  
 
Las flechas admisibles en aristas y diagonales de las caras, en 
función de su longitud, serán las siguientes:  

Flecha máxima Dimensiones nominales de aristas y diagonales de las caras 

V  
(mm) 

NV  
(mm) 

Mayor de 30 cm 4 6 

Mayor de 25 cm y menor o igual a 30 cm 3  5 

Mayor de 12,5 cm y menor o igual a 25 cm 2 3 

 
 
Espesor de la pared. 

El espesor mínimo de las paredes de los ladrillos deberá ser el 
siguiente: 

Espesor mínimo  

V  
(mm) 

NV  
(mm) 

Pared de la cara vista 15 - 

Pared de la cara no vista 10 6 

Pared interior 5 5 
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Comentarios al apartado 4.1.2. 

Planeidad 

Cualidad de las caras de un ladrillo por la cual todos sus puntos están 
en un mismo plano.  

 
4.2 Características físicas 

 
Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las 
fabricas los ladrillos satisfarán las siguientes características:  

 
Masa  

 
La masa de los ladrillos perforados desecados será, como mínimo, la 
siguiente:  

 
Soga (cm) Grueso (cm) Masa (gr)  

  Clase V  Clase NV  

Menor o igual de 26 3,5  1.000   
 5,2  1500  1.450  

 7,0  2.000  1.850  

Mayor de 26 5,2  2.200  2.000  
 6,0  2.550  2.350  

 7,5  3.200  2.900  

 
Cuando el grueso nominal del ladrillo no coincida con los indicados en la 
tabla se tomará el valor mas próximo.  
 
Resistencia a compresión.  
 
La resistencia a compresión de los ladrillos macizos o perforados no 
deberá ser inferior a 100 kp/cm2 (98,1 daN/cm2) y estará garantizada por 
el fabricante expresándose en múltiplos de 25 a partir de dichos mínimos. 
Se determinará según 7.2.  
 
La resistencia a compresión de los ladrillos huecos, cuando se vayan a 
utilizar para fábricas resistentes, no será inferior a 50 kp/cm2 (49,05 
daN/cm2), determinada según 7.2.  
 
Heladicidad 
  
Los ladrillos de clase v deberán obtener la calificación de “no heladizo”, 
determinado según 7.2.  
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Los ladrillos de la clase NV no precisan este requisito.  
 

Eflorescencias 

Los ladrillos de clase V deberán obtener la calificación de “no eflorecido” o 
de “ligeramente eflorecido”, según apartado 7.2.  
 
Los ladrillos de clase NV no precisan este requisito.  
 
Succión  
El pliego de condiciones técnicas particulares podrá fijar el límite de 
succión de agua de los ladrillos. En ningún caso deberá ser superior a 
0,45 g/cm2 por minuto.  
 
Coloración 
  
Los ladrillos de la clase V tendrá una coloración uniforme, aunque podrán 
presentar variaciones en tonos e intensidad siempre que se mantenga 
una entonación homogénea a lo largo de todo el suministro de la obra.  
 
Los ladrillos de la clase V coloreados superficialmente se someterán a un 
ensayo de cocción en horno eléctrico a 600ºC durante dos horas, no 
debiendo sufrir las superficies de las caras coloreadas variaciones de 
color ni de aspecto. 
  
Comentarios al apartado 4.2 
  
Helacidad 
  
A través de este ensayo, sometiendo el ladrillo a ciclos hielo y deshielo, 
se detectan fallos de fabricación, especialmente de cocción, que pueden 
afectar a la durabilidad del mismo.  
 
Por ello este ensayo se considera preceptivo para ladrillo visto 
independientemente de las características climáticas del emplazamiento 
de la obra.  
 
Un ladrillo ha sido bien “cocido” cuando dentro de su masa se ha formado 
una estructura cerámica adecuada; sin embargo no es posible determinar 
por el aspecto u otros ensayos sencillos si tal estructura ha tenido lugar.  
 
Para personas muy familiarizadas con un determinado ladrillo, el color 
puede ser suficiente para conocer su grado de cocción, pero para el que 
lo vaya a utilizar puede ser completamente engañoso. El sonido metálico 
y campanil, claro y agudo, que se obtiene cuando se golpea con un 
cuerpo duro o con otro ladrillo, puede ser también una buena indicación 
para el experto; pero, obviamente, este criterio no puede aplicarse a 
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todos los ladrillos.  
 
Eflorescencias 
  
Son manchas superficiales en las caras de los ladrillos, generalmente 
blanquecinas, producidas por la cristalización de sales solubles, 
arrastradas por el agua hacia el exterior en los ciclos de humectación-
secado.  
 
Succión  
 
Es la capacidad de imbibición de agua por capilaridad mediante inmersión 
parcial del ladrillo en un periodo corto de tiempo.  
 
La práctica de sumergir brevemente en agua los ladrillos antes de su 
colocación es aconsejable en cualquier caso e imprescindible si la succión 
es mayor de 0,15 g/cm2 por minuto, para evitar la deshidratación del 
mortero que puede ocasionar problemas de penetración de agua a través 
de las fábricas.  
 
Coloración 
 
Para evitar problemas en la recepción sobre color y tono de los ladrillos 
es conveniente que quede reflejado en el proyecto si se pretende una 
coloración uniforme o variaciones en tono e intensidad, manteniéndose 
siempre una entonación homogénea en los paños de fábrica 

 
 

4.3 Defectos 
 
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 
fabricas y de modo que se asegure su durabilidad. Para ello cumplirán las 
siguientes limitaciones:  
 
Fisuras 
 
Tomando seis unidades de la muestra no se admitirá más de una pieza 
fisurada.  
 
Exfoliaciones  
 
Ningún ladrillo de la muestra presentara síntomas de exfoliación.  
 
Desconchados por caliche 
 
Tomando seis unidades de la muestra no se admitirá mas de una pieza 
que tenga un desconchado por caliche en sus caras no perforadas y, en 
ningún caso, que el desconchado tenga una dimensión superior a 15 
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milímetros.  
 
Comentarios al apartado 4.3.  
 
Fisura 
  
Hendidura más o menos irregular que afecta a la totalidad del espesor de 
una pared del ladrillo.  
 
Caliche  
 
Grano de oxido cálcico, producido durante la cocción del ladrillo, que se 
expansiona al hidratarse dando lugar a la aparición de desconchados.  
 
Desconchado 
  
Desprendimiento de una parte superficial del material que hace aparecer 
un cráter más o menos profundo en el ladrillo de dimensión media 
superior a siete milímetros.  
 
Los desconchados no producidos por caliche no se considerarán por no 
ser un problema de recepción del material en obra.  
 
La dimensión media de un desconchado es la media aritmética de los 
lados del menor rectángulo circunscrito.  
 
Exfoliación 
  
Todo defecto originado en el moldeo consistente en una estructura hojosa o 
laminar del ladrillo.  

 

5. Suministro e identificación 

5.1 Suministro 
 
Los ladrillos a que hace referencia este pliego se suministrarán en obra 
preferentemente empaquetados. Los paquetes no deben ser totalmente 
herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.  
 
Comentarios al apartado 5.1.  
 
El suministro de ladrillos empaquetados facilita la descarga por medios 
mecánicos. La descarga de ladrillos por vuelco de la caja del vehículo de 
transporte produce, en general, un alto porcentaje de ladrillos 
rechazables por rotura o desconchado.  
 
5.2 Identificación 
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El albarán y, en su caso, en el empaquetado, deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos:  

 
- Fabricante y, en su caso, marca comercial.  
- Tipo y clase de ladrillo, designados según lo establecido en los 

apartados 2 y 3.  
- Resistencia a compresión en kp/cm2 , según lo establecido en 4.2. 
- Dimensiones nominales (soga, tizón y grueso) en centímetros.  
- Además deberá figurar el sello INCE cuando el material 

correspondiente lo tenga concedido.  
 

6. Control y recepción 
 

6.1 Definición de partida 
 
A efectos de este pliego se entiende por partida el conjunto de ladrillos 
de la misma designación y procedencia, recibidos en obra en una misma 
unidad de transporte.  
 
Cuando en la obra se reciben en el mismo día varias unidades de 
transporte con ladrillos de la misma designación y procedencia, puede 
considerarse que el conjunto constituye la partida.  
 
6.2 Definición de la muestra 
 
Se entiende por muestra el número de ladrillos extraídos al azar de una 
partida y sobre la cual se realizarán los ensayos de control de recepción. 
El tamaño de la muestra será de 24 unidades.  

 
6.3 Toma y conservación de la muestra 
 
La extracción de la muestra se realizará por la dirección de la obra o 
persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un 
representante del suministrador.  
 
Las muestras se empaquetarán de modo que puedan almacenarse con 
facilidad y con garantía de que no puedan ser alteradas. Cada muestra 
llevará una etiqueta que permita su identificación, debiendo figurar en 
ellas, como mínimo, los siguientes datos:  
 
- Nombre del fabricante y, en su caso, marca comercial. 
- Designación del ladrillo, según el presente pliego. 
- Nombre de la obra. 
- Número de la partida. 
- Fecha de la toma de muestra. 
 
La muestra que deba conservarse en obra se almacenará en un local 
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cerrado. 
 
6.4. Ensayos previos 
 
El suministrador entregará a la dirección de obra, con suficiente 
antelación al comienzo del suministro, dos muestras tomadas al azar en 
fábrica. Una de ellas se remitirá al laboratorio aceptado por dicha 
dirección, para la realización de los ensayos especificados en el presente 
pliego y, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
La otra muestra, llamada de contraste, permanecerá en la obra hasta 
transcurrido un mínimo de un mes desde la finalización de las obras de 
fábrica de ladrillo correspondientes, para servir de comparación las 
sucesivas partidas.  
 
La dirección de obra podrá sustituir la realización de ensayos previos, por 
la presentación de certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
ajeno a la fábrica, en los que conste expresamente que la toma de 
muestras la ha efectuado el laboratorio, así como la fecha de la toma. 
Estos certificados solo tendrán una validez de seis meses, a partir de la 
fecha de la toma de muestra.  
 
En este caso se extraerá solamente la muestra de contraste.  
 
6.5 Ensayos de control 
 
A la llegada del material a obra, la Dirección comprobará que: 
 
- Los ladrillos llegan en buen estado 
- El material es identificable de acuerdo con el apartado 5.2 del 

presente pliego. 
- El producto se corresponde con la muestra de contraste aceptada. 
 
Si estas comprobaciones son satisfactorias, la dirección de obra puede 
aceptar la partida u ordenar ensayos de control. En caso contrario, la 
Dirección puede rechazar directamente la partida.  
 
Si por aplicación de instrucciones de carácter general, del pliego de 
prescripciones técnicas particulares o por indicación de la Dirección de 
Obra fuese preciso comprobar las características de los ladrillos, se 
tomarán dos muestras, según lo especificado en 6.2 y 6.3. Una servirá 
para la realización de ensayos, la otra se conservará en obra para 
posibles ensayos de comprobación hasta la aceptación definitiva de la 
partida.  
 
Cuando no sea preciso ensayos de laboratorio podrá la Dirección de Obra 
ordenar la conservación de muestras hasta un mes después de la 
ejecución de las fábricas correspondientes.  
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6.6 Recepción de productos con sello INCE o procedentes de 
países de la CEE 
 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la 
Dirección de Obra podrá simplificar la recepción, hasta llegar a reducir la 
misma a la comprobación, a la llegada del material a obra, señalada en el 
apartado 6.5.  
 
Asimismo, los productos procedentes de los estados miembros de la CEE 
fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen 
objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por este pliego 
y vengan avalados por certificados de controles o ensayos realizados por 
laboratorios oficialmente reconocidos en los estados miembros de origen, 
la Dirección de Obra podrá simplificar la recepción hasta llegar a reducir 
la misma a la comprobación, a la llegada del material en obra, señalada 
en el apartado 6.5.  
 
Comentarios al apartado 6.6. 
  
Las disposiciones reguladoras para el sello INCE de ladrillos cerámicos 
cara vista fueron aprobadas por Resolución de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, de fecha 1 de octubre de 1980 (“Boletín Oficial 
del Estado” de 11 de Noviembre). Este sello exige al fabricante un 
autocontrol de la fabricación de ladrillos cerámicos cara vista, para 
mantener la regularidad de su producción bajo control e inspección de la 
administración.  

7. Métodos de ensayo 

Los métodos de ensayo para verificar las características de los ladrillos a que 
hace referencia este pliego, serán los siguientes: 

 
7.1 Características dimensionales y de forma 
 
Las características dimensionales y de forma se determinaran según la 
norma une 67.030-85 “Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las 
dimensiones y comprobación de la forma”, sobre seis piezas tomadas al 
azar de la muestra. El espesor de pared y las perforaciones se medirán 
de forma análoga.  
 
7.2 Características físicas 

 
Resistencia a compresión. 
 
Para su determinación se seguirá la norma UNE 67.026-84 “Ladrillos de 
arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la compresión”, sobre seis 
ladrillos tomados al azar de la muestra. Como resultado del ensayo se 
tomará el valor característico Rck, siendo:  
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Rck = Rc - 1,64 σ  
 

donde:  
 

σ =
)1(
)( 2

−
−

n
RR cci   

Siendo:  
 
- Rc : el valor medio  
- σ : la desviación standard  
- Rci : cada uno de los resultados de los ensayos  
- n : número de probetas ensayadas  

 
Helacidad 
 
La calificación de heladizo o no heladizo se establecerá de acuerdo con el  
resultado del ensayo según la norma une 67.028-84 “Ladrillos de arcilla 
cocida. Ensayo de helacidad”, sobre 12 ladrillos tomados al azar de la 
muestra.  

 
Eflorescencias 
 
El ensayo de eflorescencia se realizará según la norma une 67.029-85 
“Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia”. 
  
Succión 
  
La succión de agua determinará, según lo especificado en la norma UNE 
67.031-85 “Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión”.  
 
Masa 
  
La masa se determinará sobre seis ladrillos tomados al azar de la 
muestra,  con una precisión de un gramo y desecando previamente las 
piezas a una temperatura comprendida entre 100 ºC y 110ºC hasta masa 
constante. Se tomará como resultado el valor medio de las seis 
determinaciones.  
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1.4.14  Proteccions 

1.5  EXECUCIÓ DELS ELEMENT S ESTRUCTURALS 
1.5.1  Jàsseres  
1.5.2  Pilars  
1.5.3  Encavallades i bigues triangulades 
1.5.4  Corretges. Organització dels taulers de Roberta 
1.5.5  Unions  

1.6  CONTROL I ASSAJOS 
1.6.1  Control i assajos de recepció. Sobre l'acer.  
1.6.2  Control i assajos de recepció dels perfils laminats 
1.6.3  Control i assajos de recepció del perfils foradats o buits 
1.6.4  Control i assajos de recepció dels cargols ordinaris i calibrats 
1.6.5  Control i assajos de recepció dels cargols d'alta resistència 
1.6.6  Pla de control de les soldadures 

1.7  SEGURETAT  
1.8  CRITERIS D'AMIDAMENT 
1.9  NORMATIVA BÀSICA 
1.10  NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 
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1.1 OBJECTIUS 
Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels elements 
constituïts per acer laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte. 
 
1.2 CONDICIONS DE PARTIDA 
 
1.2.1 Documentació prèvia 
 
Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'acer laminat, caldrà que el 
Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes: 
 

a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els 
temes de localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en 
funcionament com no. 
 

b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell 
local - entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, 
estudiant, en aquest últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el 
document que estimi oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels 
vehicles nomenats abans. 

c)  
Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres 
que haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o 
respecte a les indicacions que la  Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment. 

d)  
Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots 
els documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -  
adjuntant-hi un recull de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri 
oportunes, amb l'objecte de que es garanteixi una posta en obra de tots els elements 
de forma fidedigne. 
 

e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, 
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa 
fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos 
necessari, durant el desenvolupament de la mateixa. 
 

f) Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una 
relació dels procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneïtat: empreses 
adjudicatàries del control de qualitat dels materials, condicions per el seu 
magatzematge, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu 
a la descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a 
l'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats d'idoneïtat dels 
soldadors que participin a l'obra.  
 

g) Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de 
transport per l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, 
dels tallers de mecanitzat i/o manipulat del material. 
 

h) Certificat acreditatiu de d’idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el 
material. Aquests tallers seran capaços de realitzar els assajos de control que es 
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requereixin i portar al dia un registre de dades i resultats de les proves, que es podrà 
sol·licitar en qualsevol moment.  

 
1.2.2 Plànols de taller 
 
A partir de lo especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de 
taller que defineixin completament tots els elements de l'estructura metàl·lica, segons els criteris 
següents: 
 

a) Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades 
prèviament a obra.  
 

b) Hi figuraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuació:  
 

1) Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura. 
2) Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes. 
3) La disposició de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint uines unions 
son de força i quines de lligam. 
4) El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat. 
5) La classe, nombre i diàmetre dels reblons i cargols. 
6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el 
procediment, mètode i posicions de soldatge, els materials d'aportament a utilitzar i l'ordre 
d'execució. 
7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin. 
 

c) La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d’unió serà la que defineix la Normativa 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructrual Acero”, d’acord amb els següents casos: 
 

• soldadura 
• reblons 
• cargols ordinaris i calibrats 
• cargols d’alta ressistència 

 
d) Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de 

cadascun dels elements de l'estructura representats en ell. 
 

e) El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa abans del començament de l'execució a taller i 
amb la suficient antelació, dos jocs de copies dels plànols de taller, dels que, després d'ésser 
revisats per aquella, se li retornarà un de signat, amb indicació de les correccions que s'estimin 
oportunes. En cas de que n'existeixi alguna, el Contractista deurà refer els plànols i sotmetre.ls a 
llur aprovació definitiva, segons el mateix procediment. 
 
 

f) Si durant l'execució de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a la 
rectificació dels plànols de taller que correspongui, de manera que acabin reflectint exactament 
les solucions finalment adoptades. En cas de que calgui modificar detalls, es requerirà 
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa, havent de quedar constància en els plànols de 
taller de les variacions introduïdes.  
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g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment de 
nusos i carteles d'unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, atenent-se a les toleràncies 
que estableix la Normativa DB-SE-A, treballant sobre material suficientment indeformable i 
indeteriorable per llur manipulació.  
 

h) Per cada plantilla, que s'ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s'indicarà el 
nombre d'identificació de l'element a que correspongui, així com els plànols en que es defineixi 
aquest element. 
 

i) No serà preceptiva la utilització de plantilles a escala natural quan el tall s'efectuï amb maquinaria 
d'oxitallada automàtica, que treballi a partir de plantilles reduïdes. 

 
 
1.2.3 Programa de muntatge 
 
El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació del 
mateix, redactarà un programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa 
prèviament a el començament dels treballs de l'obra, detallant com a mínim els extrems següents: 
 

a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase. 
b) Descripció de l'equip que farà servir per el muntatge de cada fase. 
c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional. 
d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació 

professional. 
e) Elements de seguretat i protecció del personal. 
f) Comprovació dels anivellaments, alineacions i aplomaments. 

 
Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques resistents de 
determinats elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposant les solucions constructives 
que li semblessin oportunes per a materialitzar aquest reforçament. 
 
1.3 Materials 
 
1.3.1 Requeriments generals 
 
Aquest Plec de Condicions fa referència a els materials que s'esmenten a continuació:  

 
1) Acers laminats: S 275 JR i S 355 JR. 
2) Acers en cargols: Segons taula 4.3 de la Normativa DB-SE-A. 
3) Acers en barres: B-500-S, acers especials de límit elàstic igual o inferior a 600 Mpa. 

 
Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, son preceptius de 
complir a l'obra, per tal de portar a terme l'execució dels elements d'acer laminat, i serviran de base per a 
emetre qualsevol esmena al projecte. 
 

a) El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un document a 
on hi figurin les propietats i les característiques més rellevants de tots els materials que 
s'utilitzaran en obra. Aquest document, si la Direcció Facultativa ho estima oportú, anirà certificat 
per l'empresa adjudicatària del control de qualitat. Les esmentades propietats i característiques 
seran, com a mínim, les següents: 
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1) Resistència a la tracció. 
2) Límit de fluència. 
3) Allargament de trencament. 
4) Doblegat. 
5) Resiliència. 
6) Procediment de fabricació emprat. 
7) Soldabilitat. 

 
b) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns, per tal de 

constatar tots els punts detallats i els que considerés d'interès per la realització de la posta en 
obra del acer laminat 

c) El magatzematge dels productes tipus perfil -seccions obertes i tancades, plans amples i xapes- i 
tipus barra-calibrada, d'alta resistència etc.- es farà protegint-los dels agents atmosfèrics directes, 
especialment de les pluges i nevades, així com del terreny. Si l'ambient a on es fa el 
magatzematge fos agressiu per els materials, caldrà, a mes, salvaguardar-los d'aquest ambient 
amb les proteccions adients. 

d) El magatzematge del material tipus rebló o cargol i mecanismes especials es farà perfectament 
embalat, amb els recipients que el fabricant hagi utilitzat a l'efecte. El mecanismes i elements 
realitzats expressament per l'obra, aniran, a més, protegits amb grassa. 

e) Si la Contracta proposés un canvi de material, aquest es proposarà per a tota l'obra, no 
admetentse en cap cas que aquest canvi afecti a l'obra de forma local, o que es plantegi a nivell 
d'una partida o capítol concrets. 

f) En el cas que el fabricant aporti un material diferent al previst en projecte, aquest l'acreditarà 
mitjançant certificat expedit per a un laboratori homologat, explicitant, com a mínim, totes aquelles 
característiques mecàniques i químiques que reflexa la Normativa DB- SE-A. 

 
1.3.2 Acer per a perfils laminats 
 
Les condicions específiques que deuran complir els acers laminats, queden reflectides a continuació:  
 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 
 

 Perfils laminats: S 275 JR 
 Perfils buits: S 275 JR 

 
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels acers dels 

productes laminats que subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A., per a perfils 
laminats de secció transversal oberta, i la Norma DB-SE-A per els de secció transversal tancada, 
sempre i quant els assajos s’hagin realitzat segons el regulat en la Norma abans esmentada. Així 
mateix, garantirà que les mesures i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies 
que es detallen en la Norma DB-SE-A, en el que respecta a la perfileria de secció transversal 
oberta- perfils en H, I, L o T. 

c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu. 
d) De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta marca 

deurà ésser realitzada en el procés de laminat, per encunyat o mitjançant pintura indeleble. 
e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les 

següents dades: 
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1) Nom i direcció de l'Empresa subministradora. 
2) Data del subministrament. 
3) Identificació del vehicle que el transporta. 
4) Quantitat que es subministra. 
5) Denominació i designació de l'acer. 
6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
7) Nom i direcció del comprador, així com el destinament. 
8) Referència de la comanda. 

 
1.3.3 Acer per a xapes i plans amples 
 
Les condicions específiques que deuran complir els acers per aquest tipus d'elements, queden 
reflectides a continuació: 
 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.1 de la Norma 
DBSE-A. 

b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
laminats que subministri, d'acord amb l'establert per la norma DB-SE-A, sempre i quant els 
assajos s’hagin realitzat segons lo establert en la Norma abans esmentada. Així mateix, garantirà 
que les mesures i els pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es 
detallen en aquesta norna 

c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons el 
procediment que aquest últim consideri. 

d) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les 
següents dades: 

 
1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
2) Data del subministrament. 
3) Identificació del vehicle que el transporta. 
4) Quantitat que es subministra. 
5) Denominació i designació de l'acer. 
6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
7) Nom i direcció del comprador, així com el destinament. 
8) Referència de la comanda. 
 

1.3.4 Acer en cargols 
 
Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els cargols, queden reflectides a 
continuació: 
 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.3 de la 
Norma DB-SE-A. 

b) El tipus de material que s'especifiqui per els cargols, tant explícitament en els plànols com 
implícitament en aquest Plec de Condicions, serà extensible al mat erial utilitzat per els elements 
complementaris, es a dir, femelles i volanderes (volanderes). 
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c) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que 
subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A, per cargols ordinaris i calibrats i per la 
Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència. Així mateix, garantirà que les mesures i pesos 
dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la Norma DB-SE-A, per 
cargols ordinaris i calibrats, i en la Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència.  

d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, 
portarà el tipus i classe d'acer. 

e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les 
següents dades: 

 
1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
2) Data del subministrament. 
3) Identificació del vehicle que el transporta. 
4) Quantitat que es subministra. 
5) Denominació i designació de l'acer. 
6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
7) Nom i direcció del comprador, així com el destinament. 
8) Referència de la comanda. 
 

1.3.5 Acer en barres 
 
Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a 
continuació: 
 
 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas, quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

 acers llisos sense cap especificació: S 275 JR. 
 acers llisos d'alta resistència: L.E.> 500 Mpa 
 acers corrugats: B- 500-S. 

 
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que 

subministri, d'acord amb l'establert per la norma NBE- EA-1995-95, taules 2.1.2 i 2.1.3, per els 
rodons d'acer llis, i la EHE-1998, taula 3.1.2 per a els acers corrugats. Tanmateix, garantirà que 
les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la 
taula 2.1.6.3 de la Norma NBE- EA-1995-95. 

 
c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les 

següents dades: 
 

1) Nom i direcció de l'empresa subministradora.  
2) Data del subministrament. 
3) Identificació del vehicle que el transporta. 
4) Quantitat que es subministra. 
5) Denominació i designació de l'acer. 
6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
7) Nom i direcció del comprador, així com el destinament. 
8) Referència de la comanda 
 

PLEC 88/111



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA 

 

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870  Amposta   -  tel. 653 300 277    jsagarra@coac.cat     

 

1.3.6 Material d'aportament en soldadures 
 
Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades 
queden reflectides a continuació: 
 

a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i 
documents de projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició 
d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada 
a les condicions de la unió i del soldatge i de les característiques mínimes següents: 
 

1) Resistència a la tracció: 
 42 Kg/mm2, per a acers del tipus S 275 JR 
 52 Kg/mm2, per a acers del tipus S 355 JR 

 
2) Allargament a trencament: 

 22% per a qualsevol tipus d'acer. 
  

3) Resiliència: S'adequarà a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no 
podent, en cap cas, ésser inferior a 5.0 Kpm/cm2. 

 
b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i 

posicions de soldatge, les següents qualitats d'elèctrode: 
 

1) estructural intermèdia 
2) estructural àcida 
3) estructural bàsica 
4) estructural orgànica 
5) estructural de rútil 
6) estructural de titani. 

 
Tanmateix, s'admet l'ús d'elèctrodes normals o de gran penetració. 

 
c) L'ús d'elèctrodes s'atendrà a lo especificat per el fabricant. Els elèctrodes de 

revestiment higròfil, especialment els elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. 
Amb aquest objectiu, s'introduiran i conservaran en un dessecador, fins el moment de 
llur utilització. 

 
d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels 

productes que subministri, d'acord amb lo establert per la norma UNE 14.023. 
 
e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a 

on hi figuraran les següents dades: 
 

 
1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
2) Data del subministrament. 
3) Identificació del vehicle que el transporta. 
4) Quantitat que es subministra. 
5) Denominació i designació de l'acer. 
6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
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7) Nom i direcció del comprador, així com el destinament. 
8) Referència de la comanda 
 

 
1.3.7 Pintures i proteccions 
 
Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a 
continuació: 
 

a) La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb l'etiqueta del 
seu fabricant. 

b) Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per 
altres materials o exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la 
proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i 
en els elements exposats a la intempèrie, no menor que la proporcionada per tres capes de la 
mateixa pintura.  

c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assajos prescrits 
en el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat. 

d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre de 
capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les 
pintures. 

 
 
1.3.8 Cintres i apuntalaments 
 
Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament son els que es 
detallen: 
 

a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran 
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra d'acer  
o, en cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa 
emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur utilització. 

b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat,quan 
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles, 
detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat-, 
sense presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 
de la longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació contraria de la Direcció 
Facultativa. 

c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, 
podran disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat. 

d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El Contractista 
caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, provinents 
d'una altre obra. 

 
1.4 Execució. 
 
1.4.1 Condicions generals. 
El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs 
d'execució dels elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les següents 
puntualitzacions:  
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a) Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions 

públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en 
perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües 
a l'obra.  

b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que 
s'haguessin produït per efecte de l'execució de l'estructura metàl·lica. 

c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de 
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució mes 
convenient.  

d) Deuran efectuar-se els estrebaments, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a 
tal efecte per la Direcció Facultativa.  

e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
oportuns per realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de 
les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per 
l'acumulació de l'aigua de pluja, així com d’instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes 
elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.  

f) En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició, 
nombre de elements, característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus 
de qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metàl·lica, sense el vist i plau de la 
Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que 
estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en 
l'execució de l'obra.  

g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja construïts 
no modifiquin les hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura. 
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a 
la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la solució.  

h) Restaran a càrrec del Contractista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta en 
obra del procés constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, encara que 
no s'indiqui explícitament en el pressupost. 

 
1.4.2 Replanteig 
 
El inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de partida 
les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 

a) La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, 
per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable 
situar els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los amb pintura, guix de color o 
blauet sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells. 

b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig 
que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de 
projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es 
manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en 
el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.  

c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran 
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant, 
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tan mateix, no es podrà variar llur posició absoluta 
ni relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 
 

1.4.3 Posta en obra. Prescripcions generals 
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El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, referents a 
la posta en obra de l'estructura metàl·lica. Tan mateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter mes 
específic, que es tindrà ocasió de detallar mes endavant en altres subapartats.  
 
Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes: 
 

a) No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat el seu 
vist i plau respecte a la col·locació d’enrigidors, elements secundaris d'unió, acartel·laments, 
connectadors, etc. 
 

b) L'execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat conjuntament per 
el Contractista i la Direcció Facultativa.  
 
 

c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó armat 
(secció mixta), caldrà consultar el Plec de Condicions per a la Posta en Obra del Formigó Armat, 
per una banda, i el relatiu a la Posta en Obra de la Estructura Mixta, per l'altre. 
 

d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts d'òxid 
no adherent, grassa o qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o 
els plànols estableixin el contrari. 
 
Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també en les 
mateixes condicions.  
 

e) Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un 
mateix element estructural, així com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direcció 
Facultativa ho contradigui per escrit. 
 

f) Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte, 
especialment en la llargada, posició relativa i longituds dels cordons de soldadura.  
 

g)  El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat 
moderada. Està interdit l'adreçament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es 
dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE-1998, en el seu article 66º.  
 
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assajos amb líquids penetrants, per tal de 
determinar l'aparició de fisuracions en el procés de doblegat.  

 
h) Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes 

restrictiu de les següents: 
 

1) Dos centímetres. 
2) El diàmetre de la barra mes gran. 
3) 1.25 vegades del tamany màxim del àrid. 

 
i) En referència a els recobriments o distancies mínimes de les barres d'ancoratge als paraments, 

es fixen les que estableix la norma EHE-1998, en el seu article 66º. Els documents de projecte o, 
per defecte, la Direcció Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas. 
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j) La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els plànols, es 

calcularà segons els valors especificats a la taula 1, en funció del tipus d'acer que constitueixi a 
les barres i del diàmetre d'aquestes. L'ancoratge es farà amb l'ajuda de patilles; les longituds 
expressades a la taula 1 quadre corresponen a el tram recte de l'ancoratge.  
 
 
 

 
Diàmetre de barra 
(mm) 
 

 
Longitud d’ancoratge 

 Acer corrugat Acer llis 
16 50 80 
20 80 130 
25 120 190 
32 190 300 
40 300 450 

 
Taula 1: Longitud de les barres d'ancoratge 

 
k) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, magatzematge a peu d'obra i 

muntatge, es tindrà la màxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les 
zones de subjecció per l'elevació.  
 

l) El magatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el muntatge.  
 

m) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que pogués haver-se 
produït en les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent.  
 
En el cas de que un defecte no podés corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el 
correcte comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-
la al efecte per deixar-ne constància. 
 

 
 
1.4.4 Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments 
 
En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a 
continuació es detallen: 
 

a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir 
sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements son de certa importància o la 
Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. 
Les operacions de desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que 
es detalli en el projecte. Sí aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció Facultativa la 
forma i moments de fer-les. La Direcció Facultativa  podrà instruir la realització dels assajos 
corresponents per tal de poder fixar el moment del desapuntalament dels diferents elements. 
 

b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables segons el 
detall expressat en 3.9.-. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0 
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metres, caldrà que la Direcció Facultativa doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu 
travament. 
 

c) Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o 
càrrega del mateix sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell. 
 

1.4.5 Muntatge 
 
Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions: 
 

a) La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o 
mitjançant qualsevol altre element que el seu us quedi avalat per l'experiència, tenint, a més, la 
certesa de que puguin resistir adequadament els esforços generats en aquesta fase. 
 

b) Durant el muntatge es realitzarà l'acoblament dels diferents elements que composin l'estructura, 
amb les toleràncies admeses en la Norma DB-SE-A. 
 

c) No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, mentre no 
es certifiqui que els elements estructurals resten dispostos correctament, d'acord amb el 
especificat en els plànols de projecte i en els de taller. 
 
En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva mentre 
no es tingui l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament dispostos, i que la 
forma actual quedarà corregida amb la implementació dels elements citats. 

 
d) En les unions reblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- i 

4.9.- del present. En unions soldades a el prescrit en l'apartat 4.11.-. 
 

e) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan 
l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida.  
 

f) Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, 
no es muntaran jàsseres i pilars a mes de dues plantes damunt de l'últim forjat construït. 
 

g) En lo referent al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant 
les ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present 
apartat, en el cas de que aquests murs actuïn com elements estabilitzants davant de càrregues 
horitzontals. 
 
 

1.4.6 Unions amb cargols ordinaris i calibrats 
 
Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte la 
Norma DB-SE-A  
 
1.4.7 Unions amb cargols d'alta resistència 
 
Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte la 
Norma DB-SE-A. Especialment es vetllarà per el compliment de les següents condicions: 
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a) Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades 
mitjançant xorejat de sorra o granalla d'acer.  
 

b) Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i així es detallarà en els 
plànols de taller. En el cas de que ho estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa 
amb la suficient antelació un full de característiques d'aquesta pintura i condicions per llur 
imprimació, amb l'objecte de garantir que els coeficients de fregament considerats en el càlcul 
quedin coberts. La Direcció Facultativa, a mes, podrà exigir els assajos que consideri oportuns 
per certificar els coeficients de fregament abans esmentats 
  

c) No s'admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètriques o eines 
que mesurin el par d'apretament.  
 

d) La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, a 
tenor del no compliment de les condicions específiques detallades abans.  
 

1.4.8 Execució de les perforacions 
 
Per l'execució  de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuació i que  
complementen els de caràcter mes específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son 
els següents: 
 

a) Els forats per a reblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que la 
Direcció Facultativa autoritzi els punxons. 
 

b) El taladre es farà preferentment a taladre reduït per a poder realitzar a obra una rectificació de 
coincidència. En aquest cas, el diàmetre serà 1 mm mes petit que el diàmetre definitiu. 
 

c) La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escairador mecànic. Es prohibeix fer.ho 
amb broca passant o llima. 
 

d) Taladrat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola vegada els 
forats que travessen dues o mes peces, després d'armades, amordessant.les o cargolant-les 
fortament. Després de fer els taladrades, les peces es separaran per eliminar les rebaves. 
 

e) Forats per a cargols i reblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta resistència, 
s'executaran sempre amb taladre de diàmetre igual al nominal de l'espiga, amb les toleràncies 
que estableix la Norma DB-SE-A. Per a cargols ordinaris i roblons, el diàmetre serà 1.5 mm mes 
gran que el de l'espiga, amb les mateixes toleràncies. 
 
 

1.4.9 Armat de peces 
 
Aquesta operació té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho 
requereixin, acoblant les peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que tindran una 
vegada  efectuades les unions definitives.  
 
S'armarà el conjunt de l'element, tant la part que ha de fer-se a taller com la que es realitzarà a peu 
d'obra, de cara a garantir una execució definitiva correcte.  
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Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix la 
Norma DB-SE-A. 
 
1.4.10 Unions soldades 
 
Per la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma DB-SEA. 
 
1.4.11 Execució d'elements a taller 
 
Per la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de 
projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A. 
 
1.4.12 Execució d'elements a peu d'obra 
 
Per la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de 
projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A. 
 
1.4.13 Toleràncies admissibles a l'execució 
 
Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 0,1%. Les 
fletxes en barres s'establiran fent us d'un cable tesat que transcorri per punts corresponents de les 
seccions extremes. 
 
1.4.13.1 Elements realitzats a taller 
 
Tot element estructural fabricat a taller i enviat a l'obra complirà les toleràncies següents: 
 

a) Toleràncies de longitud: Es respectaran els valors màxims establerts per la Norma DB-SE-A. 
b) Toleràncies de forma: La fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no deurà ésser 

superior a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm. 
 
Al cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc...) es prendrà com longitud la distància entre els 
seus dos extrems. 
 
Per els elements compostos, tipus encavallada, la comprovació haurà d’efectuar-se per partida 
doble; a nivell de conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, i al de cada 
element, prenent com a longitud la distància entre els seus dos punts d'unió al resta del entramat. 
 

1.4.13.2 Conjunts muntats a l'obra 
 
Tot conjunt muntat a l'obra complirà les següents toleràncies: 
 

a) Toleràncies dimensionals: les toleràncies en les dimensions fonamentals dels conjunts muntats a 
obra, s'obtindran per addició de les toleràncies admeses per cada element singular al apartat 
4.14.1.-, sense que arribi a sobrepassar-se el màxim de ±15 mm. 
 

b)  Desplomaments: la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos 
qualsevol, no serà superior a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar 
en cap cas el valor global de ±25 mm.  
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La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250 
del seu cantell, valor que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril. 
 

1.4.13.3 Unions 
 
Les toleràncies admeses en les unions queden acotades per els valors següents: 
 

a) Forats per a reblons i cargols: Els forats corresponents a unions per reblons, cargols ordinaris, 
cargols calibrats i cargols d'alta resistència, s'atendran a les toleràncies que s'estableixen a 
continuació, amb independència de quin sigui el mètode de perforació a emprar: 

 En cargols calibrats solament s'admetran toleràncies -en cap cas majors de 0,15 mm- 
per diàmetres no menors de 19 mm. 
 Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran toleràncies superiors a ± 1 

mm. per diàmetres nominals de 11 mm., ± 1,5 mm. per diàmetres compresos entre 13 
mm. i 17 mm., ± 2 mm. per diàmetres de 19 a 23 mm. i ± 3 mm. per diàmetres de 25 a 28 
mm. 
 

b) Soldadures: Les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les 
longituds i colls de soldadura, son les que s'indiquen a continuació: 
 

 ± 0,5 mm. per dimensions fins 15 mm. 
 ± 1 mm. per dimensions entre 16 i 50 mm. 
 ± 2 mm. per dimensions entre 51 i 150 mm. 
 ± 3 mm. per dimensions superiors a 150 mm. 

 

1.4.14 Proteccions 
 
Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relació 
dels subapartats següents: 
 
1.4.14.1 Superfícies en contacte 
 

a) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions de l'estructura es netejaran en la 
forma especificada en els apartats 4.3.1., 4.6 i 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicació expressa en 
sentit contrari.  

b) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta resistència no es 
pintaran mai a no ser que la Direcció Facultativa ho contradigui, i es sotmetran una neteja o 
tractament d'acord amb les condicions establertes en l'apartat 4.8.- del present.  

c) Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada mínima 
de 100 mm fins el cantell de la soldadura.  

 
1.4.14.2 Superfícies contigües al terreny 
 
Per evitar possibles corrosions es precís que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin estar en 
contacte amb el terreny restin embegudes en formigó.  
 
Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la intempèrie, es 
recomana llur protecció amb lletada de ciment. 
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1.4.14.3 Preparació de les superfícies  
 

a) Les superfícies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre 
 de brutícia, pellofes, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i seques. 

b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan, s'especifiqui, per 
decapat, xorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb 
solucions alcalines. 

c)  Quan una superfície transmeti per contacte un esforç de compressió, es mecanitzarà un cop 
conformada, garantint perfectament la seva planarietat.  
 

1.4.14.4 Execució del pintat 
 

a) En la execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades per el fabricant de 
la pintura.  

b) Quan el pintat es realitzi al aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el 
grau d'humitat del ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superfícies a 
pintar.  

c)  Entre la neteja i la aplicació de la capa d'imprimació, transcorrerà el menor temps possible, no 
admetent-se un temps superior a les vuit hores.  

d) Entre la capa d'imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini de secat fitxat per el fabricant 
de la pintura; si no s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores.  
 
Caldrà procedir d'igual manera entre la segona i la tercera capa, quan existeixi. 

 
1.4.14.5 Pintat al taller 
 

a) Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1.- i 4.15.2.-, rebrà a taller una 
capa d'imprimació abans d'ésser entregat per a llur muntatge 
 

b) La capa d'imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que aquest o la 
persona que delegui hagi fet la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura 
realitzada a taller.  
 
Les parts que després del muntatge seran de difícil accés, però que no arribaran a estar en 
Contacte amb un altre element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si així ho prescriuen 
els documents de projecte, després dels corresponents terminis de secat.  
 
El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a resguard de la pols. Si això no es 
practicable, podrà efectuar-se al aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 4.15.4.- 

 
1.4.14.6 Pintat a peu d'obra 
 

a) Després de la inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels reblons i 
cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si 
s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, caldrà netejar-la, donant a continuació sobre tot el 
conjunt la capa d'imprimació, amb la mateixa pintura que la emprada en el taller. 
 

b) Transcorregut el termini de secat, es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura i quan 
així estigui especificat, la tercera.  
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No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid. 

 

1.5 Execució dels elements estructurals 
 
A més de les condicions de caràcter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldrà que per 
cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit. 
 
1.5.1 Jàsseres  
 
En l'execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques:  
 

a) La perfilería que configuri a un element jàssera serà sencera, sense juntes. En aquells casos en 
els que la llum de la jàssera fos mes llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es 
permetrà la introducció de juntes, consistents en una soldadura a topall, amb penetració total, 
preferentment feta a taller, que es comprovarà amb rajos X, essent necessari que la qualificació 
de tal soldadura no sigui inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en els 
plànols de taller, a fi que la Direcció Facultativa doni llur vist i plau. Preferentment, i a falta 
d'indicació al respecte en els documents de projecte, caldrà que aquesta junta es solucioni fora 
dels punts a on es prevegin concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que 
aquesta es farà a una distància d'un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o recolzaments de la 
mateixa. 
 

b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres materials, 
es realitzarà d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solució, el 
Contractista en proposarà una que deurà ésser aprovada per la Direcció Facultativa, abans de 
que es materialitzi, tant a l'obra com a taller.  
 

c) Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat a 
dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que ho faci atenent a 
les següents condicions de fletxa: 

1)  Per estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de càrrega: 
1/1000 de la distància entre recolzaments.  
2)  Per suport de forjats sense cap requeriment específic: 1/500 de la distància entre 
recolzaments.  
3) Per suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distància entre recolzaments.  

 
d) Les condicions específiques de toleràncies i les de muntatge es reflecteixen en l'apartat 4.14.- del 

present Plec de Condicions. 
 
1.5.2 Pilars 
 
En l'execució dels pilars es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques: 
 

a) El perfil que constitueixi al pilar es presentarà perfectament plomat, amb les desviacions i 
toleràncies que admet la Norma DB-SE-A. 
Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desplomaments excessius. 
Caldrà que en aquests casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè aquesta disposi el 
mes adient. 
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b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'alçada. Aquesta unió, a falta 

d'indicació concreta en els plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines secundaries  per a 
poder absorbir el canvi de dimensió de la secció transversal. Tanmateix, aquestes i  es que calgui 
realitzar dels pilars amb altres elements estructurals, s’expressaran convenientment en els 
plànols de taller, perquè la Direcció Facultativa doni llur vist i plau o esmeni la proposta 
presentada per el constructor.  
 

c) Quan la unió d'esforç de compressió es faci per contacte directe, es mecanitzaran les superfícies 
que assegurin aquesta transmissió. El Contractista, a falta d'explicitació precisa en els plànols, 
consultarà a la Direcció Facultativa, la necessitat de materialitzar la unió segons aquesta 
premissa en cada cas.  
 
Per un correcte anivellament dels elements, es admissible la disposició de diversos galzes 
perfectament mecanitzats com a gruixos entre les seccions a unir.  
 

d) Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d'acer, de manera 
que la distància entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm. 
Seguidament, es procedirà a la col·locació d'un nombre convenient de bigues del primer  pis o 
nivell d'estructura transversal i, llavors, s'alinearan i plomaran.  
 

e) Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermig entre la xapa de base i el fonament. 
Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es procedirà al retacat 
amb morter expansiu de ciment pòrtland i àrid, de manera que el tamany màxim de l'àrid emprat 
no sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat.  
 
La resistència característica del morter de retacat no serà inferior a la del formigó que constitueixi 
al fonament, i llur consistència fluida per a gruixos de retacat inferiors de 50 mm i tova en els 
restants casos.  
 

f) Les xapes de base dels pilars aniran provistes d'uns taladres de diàmetre màxim 40 mm, que 
permetin assegurar que el reblert de l'interespai entre xapa i fonament s'efectuï correctament.  
 
La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assajos pseudo-destructius la 
bona execució de l'esmentat reblert.  
 

g) Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, aquestes 
es dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors a els 75 Kg/cm2 al morter de 
reblert i que la unió entre pilar i fonament sigui rígida. 

 

1.5.3 Encavallades i bigues triangulades 
 
En l'execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà per el compliment de les següents 
condicions específiques: 
 

a) Els  cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuïtat, les soldadures 
entre les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració d'esforç i 
controlant el 100% de les soldadures del cordó traccionat mitjançant rajos X. El control de les 
demés soldadures es detalla genèricament en l'apartat de control.  
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b)  Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos 

coincideixin en un sol punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin 
excentricitats. Si per la raó que fos no existís coincidència d'eixos en un nus en concret, caldrà 
que s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de tal desavinença.  
 

c) Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfilería composta es dissenyaran de manera 
que les longituds mínimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir 
mínim de la secció de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a tracció, 
aquesta dimensió podrà ésser 500 vegades el radi de gir, sempre que no s'especifiqui el contrari 
en els plànols de projecte.  
 

d) Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho contradiu 
explícitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzarà mitjançant 
dues unions articulades. Tant sols en els casos en que l'element sobrepassi els 40 metres de 
llargada s’alliberarà una d'elles, per passar a ésser un recolzament lliscant.  
 

e) En el procés de muntatge, es vetllarà especialment en garantir l'estabilitat dels elements de 
referència.  La utilització de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el muntatge. 
Al respecte, el Contractista es precís que s'assabenti de les condicions d'estabilitat dels elements 
corresponents.  
 

f) Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que no 
estigui perfectament acabada, especialment en lo referent a perfileria (muntants i diagonals) com 
a les unions, tant cargolades com soldades. 

 

1.5.4 Corretges. Organització dels taulers de Roberta 
 
Per l'execució de les corretges i, en general, per l'organització estructural dels taulers de coberta, 
s'observaran les següents consideracions: 
 

a) El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla de 
coberta son l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades 
suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han detallat en 5.3.- 
 
Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans 
esmentades, caldrà que el pla de coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils 
que la Direcció Facultativa hagi estimat com indispensables, mitjançant explicitació directe o 
mitjançant aprovació del corresponent plànol de taller. 
  

b) Les corretges, tret d'indicació particular en els plànols, seran continues, observant les condicions 
d'unió entre perfils detallades en l'apartat 5.1.- relatiu a l'execució de les jàsseres.  
 
A més, les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions soldades, 
cargolades o clavades, o utilitzant algun procediment sancionat per la pràctica, que deurà aprovar 
particularment la Direcció Facultativa.  

 
c) En cobertes inclinades de pendent superior al 10%, en les unions entre corretges i encavallades 

o perfils suportants, caldrà col·locar algun element, tipus angular, que coarti la tendència al volc 
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de les primeres. A més, encara que no figuri en els plànols, es disposaran elements o 
mecanismes que impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els plànols de taller reflectiran 
aquesta casuística i tindran dimensionada la perfileria adient.  
 

d)  Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, es 
disposaran provistos de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el plànol no s'indica el contrari, 
aquests rodons es tesaran mitjançant maniguets roscats.  
 
La tensió que es té que trametre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè l'element no 
quedi solt. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal, excepte 
indicació contraria en plànol o de la Direcció Facultativa.   

 
e) En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar-hi tots els elements indispensables per 

a fer front a les accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap element d'acabat. S'admeten 
en aquests casos l'execució d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es 
retiraran fins que el conjunt no suporti les accions abans esmentades de forma autònoma.  
 

f) Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es recolzi 
damunt de la coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una articulació no 
lliscant. Els plànols de taller reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui aprovada per la 
Direcció Facultativa. 

 
 
 
1.5.5 Unions 
 
Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades, detallades 
en l'apartat 4.14.- de la present, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal que observi 
les següents disposicions: 
 

a) Tret d'indicació contraria en  els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions seran 
rígides, disposant a l'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin necessaris. 
 

b) Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin de manifest explícitament  
aquest caràcter de la unió, de manera que sigui senzill i ràpid llur control.  
 

c) El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida en l'execució d'una unió per l'entorpiment de 
les tasques de soldatge, cargolat o reblonat produïdes per altres elements estructurals que 
s'haguessin pogut evitar.  
 

d) Si en un detall d'unió s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestarà per escrit a la Direcció 
Facultativa, tot exposant concretament quines son les tasques irrealitzables o difícilment 
executables. 

 

1.6 Control i assajos 
 
El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons el termes que es 
detallen a continuació: 
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1.6.1 Control i assa jos de recepció. Sobre l'acer. 
 
Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assajos que es detalla a continuació, o bé en 
qualsevol altre cas, el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de la Direcció 
Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura metàl·lica. Les 
característiques dels assajos esmentats son les següents: 
 

a) El assajos es faran sobre les unitats d'inspecció pertinents, determinades segons la Norma 36- 
080-73 
 

b)  Cada unitat d'inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie i de la mateixa classe 
d’acer, segons la Norma DB-SE-A.. 

 
c) El pes de cada unitat d'inspecció no serà inferior a 20 Tones. 

 
d) Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en el assajos mecànics o per les anàlisis 

químiques, s'agafaran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar, segons els criteris de la 
Norma UNE-36 300 i UNE 36 400 . Les característiques geomètriques de les provetes 
s'adequaran al detall que estableix la norma DB-SE-A. 
 

e) Els assajos a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la DB-SE-A 
 

f) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit, 
aquesta serà acceptable. 
 
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna 
anormalitat no imputable al material: defecte en la mecanització de la proveta, funcionament 
irregular de la màquina d'assaig, muntatge defectuós de la proveta a la màquina, etc., el assaig 
es considerarà nul i deurà repetir-se correctament sobre una altre proveta. 
 
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, 
es realitzaran dos contra-assajos, segons ho prescriu la Norma UNE-36-080-73, sobre provetes 
preses de dues peces diferents de la unitat d'inspecció que s'està assajant. Si els dos resultats 
dels contra-assajos compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es 
rebutjable. 

 
 

1.6.2 Control i assajos de recepció dels perfils laminats 
 
A la recepció de la pefileria laminada es vetllarà per el compliment dels següents requeriments: 
 

a) Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu, produït 
per els roleus de laminació. 
 
Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapa, aniran igualment marcats 
amb les sigles de la fàbrica, mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant. 
 

b)  També es reflectirà en la marca el símbol de la classe d'acer, podent-se fer en el 
laminat, mitjançant encuny o pintura indeleble. 
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c)  Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix la 

taula 2.1.6.3.- de la Norma DB-SE-A. 
 
 

1.6.3 Control i assajos de recepció del perfils foradats o buits. 
 
A la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà per el compliment dels següents requeriments: 
 

a) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química del acer dels perfils 
buits que subministri, d'acord amb la Norma DB-SE-A. 
 

b) Els assajos de recepció es sol·licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es 
realitzaran dividint la partida en unitats d'inspecció. Cada unitat d'inspecció es composarà de 
perfils buits de la mateixa sèrie, segons el criteri de la Norma DB-SE-A, tals que llur gruix estiguin 
dins d'un dels següents grups: 

 fins a 4 mm. 
 més gran de 4 mm. 

 
El pes de cada unitat d'inspecció no serà superior a 10 Tones. 
 
Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en els assajos mecànics, o per les 
anàlisis químiques, s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspecció, escollits a l'atzar, 
segons les indicacions de la Norma UNE-36 300 i UNE-36 400. 
 

c) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit, 
aquesta es acceptable. 
 
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna 
anormalitat no imputable al material, com defecte en la mecanització de la proveta, funcionament 
irregular de la màquina d'assaig, etc., el assaig s’anul·la i es torna a realitzar sobre una nova 
proveta. 
 
Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, 
es realitzaran dos contra-assajos sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de la unitat 
d'inspecció que s'està assajant, escollits al atzar. Si els resultats d'aquests contra-assajos 
compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es rebutjable. 

 

1.6.4 Control i assajos de recepció dels cargols ordinaris i calibrats 
 
A la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls: 
 

a) Si així s'ha convingut en la comanda, i quan el tamany de la proveta ho permeti, es 
determinarà la resistència a tracció σR i el allargament de ruptura δ. Pot realitzar-se en tot cas 
l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu. 
 

b) En els cargols es realitzaran, a més, els assajos següents: 
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 Rebatiment del cap. 
 Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció). 
 Trencada amb entalladura. 

 
c) Els mètodes d'assaig seran el següents: 

 
1) Assaig de Tracció: la resistència a tracció, el límit de fluència i l'allargament de  ruptura 
es determinen segons la Norma DB-SE-A.-. 
2) Duresa Brinell. Es realitzarà segons la Norma DB-SE-A. Quan es tracti de cargols es 
realitzarà l'assaig sobre la extremitat del vàstag, convenientment preparat i polit. 
3) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una 
enclusa de manera que llur cara superior formi un angle de 60° amb l'eix del forat. Es 
rebat el cap en fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a 
dir, que la superfície d'apretament formi 30° amb el eix del cargol. El resultat es 
acceptable si no apareixen fissures. 
4) Estrangulació. S'aplica solament a cargols de 10 mm o 12 mm de diàmetre. El cargol 
es disposa en un banc amb el dispositiu de la norma DB-SE-A i s'apreta la femella per 
produir una tracció en el vàstag. El resultat es acceptable si s'allarga el vàstag amb una 
estrangulació marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, sense que es trenqui o 
s'arranqui el cap ni la femella. 
5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la 
meitat de la seva secció. Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell. El 
resultat es acceptable si la trencada no es fràgil i presenta senyals de deformació 
plàstica.  
6) Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la 
capacitat d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur 
semi angle d'obertura sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva 
rosca hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, essent 
necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, 
aproximadament.  
 

d) Per la  recepció d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en 
lots. Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus 
d'acer.  
 
De cada lot es separaran mostres, en nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i 
el comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. En les 
mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies que fixa la Norma 
DB-SE-A. 
 
A més, es comprovarà que les mostres tenen les seves superfícies llises, que no presenten 
fissures, rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús i que els fils de la rosca dels 
cargols i femelles no tenen defectes de material ni empremtes d'eines.  
 
Si de la comprovació resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions 
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre 
noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de  
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 5% en llurs 
dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable. 
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e) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre 

mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustaran a lo 
prescrit en la norma DB-E-A.  
 

f) Si en un lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot s'acceptarà.  
 

g) Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de 
comprovació sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es 
acceptable; en cas contrari, es rebutjable.  
 
El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable 
no serà cobrat per el fabricant i els abonarà el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial. 

 

1.6.5 Control i assajos de recepció dels cargols d'alta resistència 

 
A la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls: 
 

a) A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assajos de recepció 
dels cargols, femelles i volanderes objecte del present s'ajustaran a les prescripcions contingudes 
en la Norma DB-SE-A, que es relacionen a continuació: 

 
1) Assaig de tracció. En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la resistència 

a la tracció, el límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura, realitzant-se l'assaig segons 
lo que prescriu la Norma DB-SE-A. 
 
Com a límit elàstic convencional es considerarà la tensió que correspongui a una deformació 
permanent del 0,2%. 
 
La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el 
tornejat no superi el 25% del valor inicial. 
 

2) Duresa Brinell. S'efectuarà l'assaig segons lo previst en la Norma DB-SE-A. En la taula 
2.5.10.C de la Norma NBE-EA-1995-95 es donen les equivalències entre diàmetres de 
l’emprenta amb bola 10mm de diàmetre, els números de la duresa Brinell i la resistència a 
tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter orientatiu 
 

3) Assaig de resiliència. S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta 
tipus D, però amb una profunditat d'entallament de 3 mm. L'assaig resta limitat a cargols amb 
diàmetre nominal 16 mm o superior. Les provetes es tallaran de tal manera que l'entalladura 
resti lo més pròxima possible a la superfície primitiva del cargol. 

 
4) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa 

de manera que llur cara superior formi un angle de 80° amb el eix del forat. Es rebat el cap en 
fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, fins que la base 
del cap del cargol formi un angle de 10° amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no 
apareixen fissures. 
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5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la meitat 
del llur secció. Es subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell. 

 
La trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate. 
 

6) Comprovació de la descarburació. La comprovació de la descarburació es realitza sobre 
qualsevol plànol  diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució 
alcohòlica de àcid nítric (nital). Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment 
descarburada, utilitzant un microscopi de 100 augments, essent aconsellable que tingui un 
dispositiu de projecció, per a poder dibuixar el perfil de la zona descarburada. La profunditat 
d'aquesta zona descarburada no serà superior als valors consignats de la Norma DB-SE-A.  
Es prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius dos a dos. 
 

7) Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat 
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semi angle 
d'obertura sigui de 1:100.  

 
L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat, 
exercint pressió uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat 
sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament. 
 

b) Per la recepció d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots. 
Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer. 
 
De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i 
el comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 
 
De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les toleràncies que fixa la Norma 
DB-SE-A.. 
 
A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superfícies llises, que no presentin fissures, 
rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús, i que els fils de la rosca dels cargols i 
femelles no tenen defecte de material ni empremtes d'eines. 
 

c) Si de la comprovació resultés que son defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs 
dimensions generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les 
comprovacions sobre noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera 
comprovació. Si el nombre de mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos més del 
5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable. 
 

d) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre 
mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustarà a lo prescrit 
en la Norma DB-SE-A. 

 
Si en el lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot es acceptable. 
Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació 
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en 
cas contrari, es rebutjable. 
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El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no 
serà cobrat per el fabricant, si els realitza ell, i s'abonarà per el fabricant si es realitzen en un 
laboratori oficial. 

 
 
1.6.6 Pla de control de les soldadures 
 
A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequarà al que tot seguit 
s'exposa:  
 

a) Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependrà de la forma de treball de 
la soldadura i la posició en la que aquesta ha estat realitzada. 
 

b) Soldadures fetes a Taller: Llur control tant sols queda fixat per la forma de treball de la 
soldadura,doncs la posició es suposa que es NORMAL (segons la Part 3 de la NBE- EA-1995-95) 
en tots el casos. Es controlaran per rajos X: 
1) el 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 

 
Es controlaran per a líquids penetrants: 
1) el 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
2) el 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 

 
c) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició DIFÍCIL: 

Es controlaran per rajos X: 
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.  
2) el 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 
 
Es controlaran per líquids penetrants: 
1) el 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
2) el 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 
 

d) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició NORMAL. 
Es controlaran per rajos X: 
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 

 
Es controlaran per a líquids penetrants: 
1) el 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
2) el 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 

 
e) El Contractista deurà clarificar amb la Direcció Facultativa tots els casos en els que desconegui la 

forma de treball d'un perfil determinat. 
 
1.7 Seguretat 
 
Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura metàl·lica les determina el Pla 
de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte. 
 
S'insisteix, però en els següents punts: 
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a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra, 

portarà el corresponent casc i calçat de seguretat normalitzat. 
 

b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball.  
 

c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o 
existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució d'elements 
situats a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva 
execució. En el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure.  
 

d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es 
realitzarà una revisió total dels mateixos.  
 

e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran provistos de guants i 
calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Els perfils es penjaran per realitzar llur 
transport per mitjà de subjeccions fixes. 

f) Per la instal·lació de l'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de 
soldadura, forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor 
diferencial, segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra 
es consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".  
 

 
1.8 Criteris d'amidament 
 
Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar les 
partides que intervenen en l'estructura metàl·lica, son els següents:  
 

a) Les medicions s'han referit als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció 
Facultativa-, durant la fase de replanteig. 
 

b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements 
d'estructura metàl·lica que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una 
mala execució.  
 

c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost explícitament, el preu de l'acer es el corresponent a 
un cop muntat i protegit, com especifica l'apartat 3.8.- del present, incloent totes les tasques 
inherents al procés constructiu.  
 

d) Els canvis de material proposats pel Contractista i les seves repercussions, tan tècniques quan 
econòmiques, correran a càrrec del Contractista. 

1.9 Normativa bàsica 
 
Pliego de Condiciones Generales de la Edificación Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989. 
 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero 
 
1.10 Normativa complementària 
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EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras” 

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 

Parte 1: Bases de proyecto 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-3: Reglas Generales 
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 

 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes. 
 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales y reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 

 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 

Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 
 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 

Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 

 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
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NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
 
Recomendaciones para el proyecto, construcción  y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
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1.1.- TREBALLS PREVIS

1.1.1 M2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000 25,000Pentorn xemeneia

-1 2,700 2,700 -7,290
17,710 17,710

Total m2  ......: 17,710

1.1.2 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels llambordins en bon estat per
reutilitzar i emmagatzematge a la própia obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000 0,150 3,750Base de la xemeneia i zona acopi

-1 2,700 2,700 0,150 -1,094
2,656 2,656

Total m3  ......: 2,656

1.1.3 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a
70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000 25,000

-1 2,700 2,700 -7,290
17,710 17,710

Total m2  ......: 17,710

1.1.4 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat ( inclou taxes)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000 0,150 3,750

-1 2,700 2,700 0,150 -1,094
2,656 2,656

Total m3  ......: 2,656
1.2.- MITJANS AUXILIARS

1.2.1 M2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, d'alçada final fins a 25 m, formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km (Veure croquis de projecte).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 3,500 25,000 350,000

350,000 350,000

Total m2  ......: 350,000

1.2.2 M2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Inclou manteniment i
reparacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
365 350,000 127.750,000

127.750,000 127.750,000

Total m2  ......: 127.750,000

1.2.3 M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de
4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
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10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
1.3.- ESTRUCTURA CERÀMICA

1.3.1 M2 Reparació consistent en la substitució dels maons del basament afectats per eflorescències,
trencats, etc. Per un altre maó de les mateixes característiques que l’existent. Comprèn el
repicat, rascat i neteja dels elements afectats amb mitjans manuals, reposició del maó col•locat
amb morter de calç 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, reblert de les juntes amb
morter d’alta resistència sense retracció i posterior segellat del mateix color. S’inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior vertical
i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor,
transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partida alçada a justificar

38 38,000
38,000 38,000

Total m2  ......: 38,000

1.3.2 M2 Substitució de maó trencat,del tronc de la xemeneia per un altre de les mateixes
característiques que l’existent. Comprèn el repicat, rascat i neteja dels elements afectats amb
mitjans manuals, reposició del maó col•locat amb morter de calçs 1:4, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l, reblert de les juntes amb morter d’alta resistència sense retracció i
posterior segellat del mateix color. S’inclou disposició dels mitjans de seguretat i protección
reglamentaris. Inclou transport interior vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Inclou l’esponjament de les runes. (Partida a justificar)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,600 3,150 12,000 60,480

60,480 60,480

Total m2  ......: 60,480

1.3.3 M Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de
revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts, preparació d'un encaix al
parament vertical, col·locació de minvell, impermeabilització amb una làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP, acabat superior amb rajola de ceràmica amb trencaaigües a les
vores, i arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,700 10,800

10,800 10,800

Total m  ......: 10,800

1.3.4 M3 Desmontat de mur d’obra de fàbrica (cerámica…), a gran alçada d’una estructura dircular,
desde el cap fins a la fisura horitzontal, amb mitjans manuals peça a peça i transport interior
(vertical i horitzontal) fins al punt d’acopi i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
disposició posterior enretirada de tot lo necessari per a la realització de la partida, transport a
abocador autoritzat i controlat, pagament de les taxes i el cànon d’abocament. No inclou
l’esponjament de les runes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,820 8,700 7,134

7,134 7,134

Total m3  ......: 7,134

1.3.5 M2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4; elaborat en formigonera de
165 l. Comprèn el repicat, rascat i neteja de la fissura amb mitjans manuals, i igualació del
color i tot allò necessari i pertinent per a la correcta execució dels treballs. S’inclou disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior vertical i
horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor,
transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

(Continua...)
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1.3.5 M2 Rep.fissur.obra fca. paret obra ceràm.,repic.+sanej.elem.sol., segellat morter (Continuació...)
1 1,600 3,150 12,000 60,480Tronc de la xemeneia a reparar

60,480 60,480

Total m2  ......: 60,480

1.3.6 U Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

1.3.7 M3 Reconstrucció de façana de fàbrica de forma circular a una alçada elevada entre 15 i 25 m.
Inclou la substitució de peces d’obra malmesa, per d’altres de les mateixes característiques
que la fàbrica existent, repàs de junts i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protección reglamentaris. Inclou
transport interior vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i
el cànon d’abocament corresponents. Inclou l’esponjament de les runes.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,820 8,700 7,134

7,134 7,134

Total m3  ......: 7,134

1.3.8 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels llambordins en bon estat per
reutilitzar i emmagatzematge a la própia obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,820 8,700 7,134

7,134 7,134

Total m3  ......: 7,134
1.4.- ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ

1.4.1 M Col•locació d’anelles d’acer, exteriors i interiors, segons detalls de plànols de projecte. Els
anells estaran formant per pletines de xapa d’acer de secció 150x10 mm unida a la fàbrica i
estructura vertical d’acer amb perns d’ancoratge de diàmetre 12 mm col•locats cada 50 cm
amb resines epoxi, els quals penetraran un mínim de 11 cm. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris. Inclou la disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, arestat i regularització de les arestes amb morter de reparació
tixotròpic i sense retracció.Inclòs p/p de pintat d’estructura d’acer a base de perfils a l'esmalt
sintètic, amb dues capes  d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25 0,800 3,150 63,000anelles interiors
1 2,050 3,150 6,458anelles exteriors
1 1,940 3,150 6,111
1 1,890 3,150 5,954
1 1,750 3,150 5,513
1 1,610 3,150 5,072
1 1,500 3,150 4,725
1 1,390 3,150 4,379
1 1,320 3,150 4,158
1 1,260 3,150 3,969
1 1,200 3,150 3,780
1 1,180 3,150 3,717

116,836 116,836

Total m  ......: 116,836

1.4.2 U Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 800 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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1.4.3 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Col·locació en espai reduit
dintre la xemeneia

Uts. Llargada kg Alçada Parcial Subtotal
4 18,000 16,400 1.180,800UPN-140 a 16,40 kg/ml
4 6,000 22,550 541,200UPN-180 a 22,55 kg/ml

1.722,000 1.722,000

Total kg  ......: 1.722,000

1.4.4 M2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. Pintat en espai reduit dintre la xemeneia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,800 52,800

52,800 52,800

Total m2  ......: 52,800
1.5.- ACONDICIONAMENT I ENTORN

1.5.1 M2 Neteja de parament de pedra amb raig de sorra humida i aigua desionitzada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,700 3,600 38,880
38,880 38,880

Total m2  ......: 38,880

1.5.2 M2 Neteja de parament d'obra ceràmica amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,600 3,150 20,000 100,800
100,800 100,800

Total m2  ......: 100,800

1.5.3 M2 Neteja de pintades i graffitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb producte
decapant i esbandida posterior amb aigua calenta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,700 3,600 38,880

38,880 38,880

Total m2  ......: 38,880

1.5.4 M2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 2,700 3,600 38,880

38,880 38,880

Total m2  ......: 38,880

1.5.5 M2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans, en parament vertical
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,700 3,600 38,880
38,880 38,880

Total m2  ......: 38,880

1.5.6 M2 Hidrofugat de parament vertical exterior corb amb protector hidròfug
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,600 3,150 20,000 100,800
100,800 100,800

Total m2  ......: 100,800

1.5.7 M2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000 25,000

(Continua...)
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1.5.7 M2 Pavim.llambordí form.10x20cmx8cm,preu sup. ,sob/sorra,5cm rebl.junts sorr.fina,comp.… (Continuació...)
-1 2,700 2,700 -7,290

17,710 17,710

Total m2  ......: 17,710

1.5.8 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x80 cm,
amb forma d'arc, bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10
cm i bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. INclòs tot alló
necessari per considerar la partida acabada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
1.6.- SEGURETAT I SALUT

1.6.1 Pa Partida alçada abonament integre per la seguretat i salut segons projecte o pla de de seguretat
i salut redectat pel contratista.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,02 0,020

0,020 0,020

Total PA  ......: 0,020

Amposta,Gener de 2012  

Jaume Sagarra Sanz
Arquitecte
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1.1 TREBALLS PREVIS
1.1.1 F2194U22 m2 Demolició de paviment de llambordins

col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió 17,710 3,02 53,48

1.1.2 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels
llambordins en bon estat per reutilitzar i
emmagatzematge a la própia obra. 2,656 16,83 44,70

1.1.3 193513B4 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15
cm de gruix, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè 17,710 27,30 483,48

1.1.4 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat ( inclou taxes) 2,656 16,66 44,25

1.2 MITJANS AUXILIARS
1.2.1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida

tubular metàl·lica fixa, d'alçada final fins
a 25 m, formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km
(Veure croquis de projecte). 350,000 7,89 2.761,50

1.2.2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats. Inclou
manteniment i reparacions. 127.750,000 0,14 17.885,00

1.2.3 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer
galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs 10,000 2,52 25,20

1.3 ESTRUCTURA CERÀMICA
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1.3.1 K4FR626E m2 Reparació consistent en la substitució
dels maons del basament afectats per
eflorescències, trencats, etc. Per un
altre maó de les mateixes
característiques que l’existent. Comprèn
el repicat, rascat i neteja dels elements
afectats amb mitjans manuals, reposició
del maó col•locat amb morter de calç
1:4, elaborat a l’obra amb formigonera
de 165 l, reblert de les juntes amb
morter d’alta resistència sense retracció
i posterior segellat del mateix color.
S’inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris.
Inclou transport interior vertical i
horitzontal fins el punt de càrrega,
càrrega manual i mecànica sobre camió
o contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de
les taxes i el cànon d’abocament
corresponents i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes. 38,000 62,87 2.389,06

1.3.2 K4FR6P3E m2 Substitució de maó trencat,del tronc de
la xemeneia per un altre de les mateixes
característiques que l’existent. Comprèn
el repicat, rascat i neteja dels elements
afectats amb mitjans manuals, reposició
del maó col•locat amb morter de calçs
1:4, elaborat a l’obra amb formigonera
de 165 l, reblert de les juntes amb
morter d’alta resistència sense retracció
i posterior segellat del mateix color.
S’inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protección reglamentaris.
Inclou transport interior vertical i
horitzontal fins el punt de càrrega,
càrrega manual i mecànica sobre camió
o contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de
les taxes i el cànon d’abocament
corresponents i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes. (Partida a
justificar) 60,480 251,56 15.214,35

1.3.3 48NR114K m Reparació de cornisa ceràmica
arrebossada de calç d'amplària <= 80
cm, amb repicat de revestiments,
substitució de peces trencades i soltes,
repàs de junts, preparació d'un encaix al
parament vertical, col·locació de minvell,
impermeabilització amb una làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP,
acabat superior amb rajola de ceràmica
amb trencaaigües a les vores, i
arrebossat amb morter mixt, reglejat i
remolinat a les cares frontal i inferior 10,800 133,72 1.444,18

1.3.4 K2142GB3 m3 Desmontat de mur d’obra de fàbrica
(cerámica…), a gran alçada d’una
estructura dircular, desde el cap fins a la
fisura horitzontal, amb mitjans manuals
peça a peça i transport interior (vertical i
horitzontal) fins al punt d’acopi i càrrega
manual de runa sobre contenidor. Inclou
disposició posterior enretirada de tot lo
necessari per a la realització de la
partida, transport a abocador autoritzat i
controlat, pagament de les taxes i el
cànon d’abocament. No inclou
l’esponjament de les runes. 7,134 388,15 2.769,06
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1.3.5 K4FR2331 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb
injecció de morter de calç 1:4; elaborat
en formigonera de 165 l. Comprèn el
repicat, rascat i neteja de la fissura amb
mitjans manuals, i igualació del color i
tot allò necessari i pertinent per a la
correcta execució dels treballs. S’inclou
disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou transport
interior vertical i horitzontal fins el punt
de càrrega, càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor, transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò
necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou l’esponjament de les
runes. 60,480 95,70 5.787,94

1.3.6 K21M9011 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 1,000 150,63 150,63

1.3.7 K4F265J6 m3 Reconstrucció de façana de fàbrica de
forma circular a una alçada elevada
entre 15 i 25 m. Inclou la substitució de
peces d’obra malmesa, per d’altres de
les mateixes característiques que la
fàbrica existent, repàs de junts i tot allò
necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protección reglamentaris.
Inclou transport interior vertical i
horitzontal fins el punt de càrrega,
càrrega manual i mecànica sobre camió
o contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de
les taxes i el cànon d’abocament
corresponents. Inclou l’esponjament de
les runes. 7,134 2.722,41 19.421,67

1.3.8 F2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels
llambordins en bon estat per reutilitzar i
emmagatzematge a la própia obra. 7,134 16,83 120,07

1.4 ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ
1.4.1 K4SF13B2 m Col•locació d’anelles d’acer, exteriors i

interiors, segons detalls de plànols de
projecte. Els anells estaran formant per
pletines de xapa d’acer de secció
150x10 mm unida a la fàbrica i
estructura vertical d’acer amb perns
d’ancoratge de diàmetre 12 mm
col•locats cada 50 cm amb resines
epoxi, els quals penetraran un mínim de
11 cm. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris.
Inclou la disposició i posterior enretirada
de bastides i apuntalaments necessaris,
arestat i regularització de les arestes
amb morter de reparació tixotròpic i
sense retracció.Inclòs p/p de pintat
d’estructura d’acer a base de perfils a
l'esmalt sintètic, amb dues capes 
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 116,836 253,40 29.606,24

1.4.2 KE4Z0JN4 u Barret de xemeneia de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 800 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques 1,000 267,04 267,04
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1.4.3 K441531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a pilars formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols. Col·locació en espai
reduit dintre la xemeneia 1.722,000 4,86 8.368,92

1.4.4 K894ABJ0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a
l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Pintat en espai reduit dintre la xemeneia. 52,800 45,05 2.378,64

1.5 ACONDICIONAMENT I ENTORN
1.5.1 K8781130 m2 Neteja de parament de pedra amb raig

de sorra humida i aigua desionitzada 38,880 9,72 377,91

1.5.2 K8781650 m2 Neteja de parament d'obra ceràmica
amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar 100,800 10,45 1.053,36

1.5.3 K878U025 m2 Neteja de pintades i graffitis sobre
parament vertical de pedra, morter o
estuc, amb producte decapant i
esbandida posterior amb aigua calenta 38,880 36,37 1.414,07

1.5.4 K8B41110 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical,
amb una capa de producte decapant,
esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues
capes de vernís protector antigraffitti 38,880 16,48 640,74

1.5.5 K8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior
amb pintura de siloxans, en parament
vertical 38,880 5,18 201,40

1.5.6 K8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior
corb amb protector hidròfug 100,800 5,26 530,21

1.5.7 F9F15121 m2 Paviment de llambordí de formigó de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu superior , sobre llit de
sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació
del paviment acabat 17,710 21,61 382,71

1.5.8 EABG9A7E u Porta d'acer galvanitzat en perfils
laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 80x80 cm, amb forma d'arc,
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada
10 cm i bastiment, registre inferior, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada.
INclòs tot alló necessari per considerar
la partida acabada. 1,000 189,05 189,05

1.6 SEGURETAT I SALUT
1.6.1 PA0001SS PA Partida alçada abonament integre per la

seguretat i salut segons projecte o pla
de de seguretat i salut redectat pel
contratista. 0,020 114.004,86 2.280,10

Total pressupost parcial nº 1 XEMENEIA 1106XEM : 116.284,96
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 XEMENEIA 1106XEM ...............................................… 116.284,96
Total ................… 116.284,96

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  SETZE MIL DOS-CENTS
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS.

Amposta,Gener de 2012  

Jaume Sagarra Sanz
Arquitecte
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Quadre de preus nº 1

1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15
cm de gruix, capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant
amb geotèxtil de polipropilè 27,30 VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
2 m Reparació de cornisa ceràmica arrebossada

de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de
revestiments, substitució de peces
trencades i soltes, repàs de junts,
preparació d'un encaix al parament
vertical, col·locació de minvell,
impermeabilització amb una làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP, acabat superior
amb rajola de ceràmica amb trencaaigües a
les vores, i arrebossat amb morter mixt,
reglejat i remolinat a les cares frontal i
inferior 133,72 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
3 u Porta d'acer galvanitzat en perfils

laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 80x80 cm, amb forma d'arc,
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de
tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment,
registre inferior, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada. INclòs tot alló
necessari per considerar la partida
acabada. 189,05 CENT  VUITANTA-NOU EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
4 m2 Demolició de paviment de llambordins

col·locats sobre terra, de fins a 2 m
d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió 3,02 TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS

5 m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
Inclou l'acopi dels llambordins en bon
estat per reutilitzar i emmagatzematge a la
própia obra. 16,83 SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS
6 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport

de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat ( inclou taxes) 16,66 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
7 m2 Paviment de llambordí de formigó de

forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu superior , sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment
acabat 21,61 VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
8 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida

tubular metàl·lica fixa, d'alçada final
fins a 25 m, formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km
(Veure croquis de projecte). 7,89 SET EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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9 m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de
70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats. Inclou
manteniment i reparacions. 0,14 CATORZE CÈNTIMS

10 m3 Desmontat de mur d’obra de fàbrica
(cerámica…), a gran alçada d’una estructura
dircular, desde el cap fins a la fisura
horitzontal, amb mitjans manuals peça a
peça i transport interior (vertical i
horitzontal) fins al punt d’acopi i càrrega
manual de runa sobre contenidor. Inclou
disposició posterior enretirada de tot lo
necessari per a la realització de la
partida, transport a abocador autoritzat i
controlat, pagament de les taxes i el cànon
d’abocament. No inclou l’esponjament de les
runes. 388,15 TRES-CENTS VUITANTA-VUIT

EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS
11 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m

d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 150,63 CENT  CINQUANTA EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
12 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a

pilars formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Col·locació en espai reduit dintre la
xemeneia 4,86 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
13 m3 Reconstrucció de façana de fàbrica de

forma circular a una alçada elevada entre
15 i 25 m. Inclou la substitució de peces
d’obra malmesa, per d’altres de les
mateixes característiques que la fàbrica
existent, repàs de junts i tot allò
necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protección reglamentaris.
Inclou transport interior vertical i
horitzontal fins el punt de càrrega,
càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de
les taxes i el cànon d’abocament
corresponents. Inclou l’esponjament de les
runes. 2.722,41 DOS MIL SET-CENTS VINT-I-DOS

EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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14 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb
injecció de morter de calç 1:4; elaborat en
formigonera de 165 l. Comprèn el repicat,
rascat i neteja de la fissura amb mitjans
manuals, i igualació del color i tot allò
necessari i pertinent per a la correcta
execució dels treballs. S’inclou disposició
dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris. Inclou transport interior
vertical i horitzontal fins el punt de
càrrega, càrrega manual i mecànica sobre
camió o contenidor, transport a un abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de
les taxes i el cànon d’abocament
corresponents i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes. 95,70 NORANTA-CINC EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
15 m2 Reparació consistent en la substitució

dels maons del basament afectats per
eflorescències, trencats, etc. Per un altre
maó de les mateixes característiques que
l’existent. Comprèn el repicat, rascat i
neteja dels elements afectats amb mitjans
manuals, reposició del maó col•locat amb
morter de calç 1:4, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l, reblert de les juntes
amb morter d’alta resistència sense
retracció i posterior segellat del mateix
color. S’inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris. Inclou
transport interior vertical i horitzontal
fins el punt de càrrega, càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor,
transport a un abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el
cànon d’abocament corresponents i tot allò
necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou l’esponjament de les
runes. 62,87 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
16 m2 Substitució de maó trencat,del tronc de

la xemeneia per un altre de les mateixes
característiques que l’existent. Comprèn el
repicat, rascat i neteja dels elements
afectats amb mitjans manuals, reposició del
maó col•locat amb morter de calçs 1:4,
elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l,
reblert de les juntes amb morter d’alta
resistència sense retracció i posterior
segellat del mateix color. S’inclou
disposició dels mitjans de seguretat i
protección reglamentaris. Inclou transport
interior vertical i horitzontal fins el
punt de càrrega, càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor, transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò
necessari per a la correcta execució dels
treballs. Inclou l’esponjament de les
runes. (Partida a justificar) 251,56 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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17 m Col•locació d’anelles d’acer, exteriors i
interiors, segons detalls de plànols de
projecte. Els anells estaran formant per
pletines de xapa d’acer de secció 150x10 mm
unida a la fàbrica i estructura vertical
d’acer amb perns d’ancoratge de diàmetre 12
mm col•locats cada 50 cm amb resines epoxi,
els quals penetraran un mínim de 11 cm.
Inclou disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris. Inclou la
disposició i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris,
arestat i regularització de les arestes amb
morter de reparació tixotròpic i sense
retracció.Inclòs p/p de pintat d’estructura
d’acer a base de perfils a l'esmalt
sintètic, amb dues capes  d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat 253,40 DOS-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
18 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer

galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs 2,52 DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS

CÈNTIMS
19 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de

sorra humida i aigua desionitzada 9,72 NOU EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS

20 m2 Neteja de parament d'obra ceràmica amb
raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a
2 bar 10,45 DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS
21 m2 Neteja de pintades i graffitis sobre

parament vertical de pedra, morter o estuc,
amb producte decapant i esbandida posterior
amb aigua calenta 36,37 TRENTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
22 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a

l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Pintat en espai reduit dintre la xemeneia. 45,05 QUARANTA-CINC EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
23 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior

amb pintura de siloxans, en parament
vertical 5,18 CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

24 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior
corb amb protector hidròfug 5,26 CINC EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS
25 m2 Pintat antigraffitti de parament

vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues
capes de vernís protector antigraffitti 16,48 SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
26 u Barret de xemeneia de planxa d'acer

galvanitzat, de diàmetre 800 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques 267,04 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
27 PA Partida alçada abonament integre per la

seguretat i salut segons projecte o pla de
de seguretat i salut redectat pel
contratista. 114.004,86 CENT  CATORZE MIL QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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Quadre de preus nº 2

Advertència: 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.

1 XEMENEIA 1106XEM
1.1 TREBALLS PREVIS

1.1.1 m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

(Maquinària)
Retroexcavadora mitjana 0,050 h 60,380 3,02

3,02

1.1.2 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels llambordins en bon
estat per reutilitzar i emmagatzematge a la própia obra.

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 16,580 16,58
(Resta d'obra) 0,25

16,83

1.1.3 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/ I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,110 h 17,230 1,90
Oficial 1a col·locador 0,070 h 18,660 1,31
Ajudant col·locador 0,035 h 17,460 0,61
Manobre 0,290 h 16,580 4,81
Manobre especialista 0,100 h 17,260 1,73
(Maquinària)
Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,050 h 12,190 0,61
(Materials)
Grava pedra granit.50-70mm 0,268 t 19,740 5,29
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,155 m3 63,000 9,77
Vel poliet.g=50µm,48g/m2 1,100 m2 0,140 0,15
Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.… 1,100 m2 0,870 0,96
(Resta d'obra) 0,16

27,30

1.1.4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat ( inclou taxes)

(Maquinària)
Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics … 0,015 h 46,240 0,69
Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +reco… 1,000 m3 15,970 15,97

16,66

1.2 MITJANS AUXILIARS

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.2.1 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, d'alçada final fins a 25 m,
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (Veure
croquis de projecte).

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,120 h 19,280 2,31
Ajudant muntador 0,240 h 17,460 4,19
(Maquinària)
Camió transp.7 t 0,040 h 32,300 1,29
(Resta d'obra) 0,10

7,89

1.2.2 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. Inclou
manteniment i reparacions.

(Materials)
Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm… 1,000 m2 0,140 0,14

0,14

1.2.3 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm
i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

(Mà d'obra)
Manobre 0,100 h 16,580 1,66
(Materials)
Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold… 1,000 m 0,800 0,80
Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,300 u 0,140 0,04
(Resta d'obra) 0,02

2,52

1.3 ESTRUCTURA CERÀMICA
1.3.1 m2 Reparació consistent en la substitució dels maons del basament afectats per

eflorescències, trencats, etc. Per un altre maó de les mateixes característiques que l’existent.
Comprèn el repicat, rascat i neteja dels elements afectats amb mitjans manuals, reposició del
maó col•locat amb morter de calç 1:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, reblert de
les juntes amb morter d’alta resistència sense retracció i posterior segellat del mateix color.
S’inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior
vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes.

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,850 h 35,450 30,13
Manobre 0,700 h 16,580 11,61
Manobre especialista 0,017 h 17,260 0,29
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,012 h 1,770 0,02
(Materials)
Aigua 0,003 m3 1,160 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,026 t 20,430 0,53
Calç aèria CL 90 6,460 kg 0,090 0,58
Maó massís el.mec.,240x115x50mm,c.vist.,c… 33,920 u 0,550 18,66
(Resta d'obra) 1,05

62,87
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1.3.2 m2 Substitució de maó trencat,del tronc de la xemeneia per un altre de les mateixes
característiques que l’existent. Comprèn el repicat, rascat i neteja dels elements afectats amb
mitjans manuals, reposició del maó col•locat amb morter de calçs 1:4, elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l, reblert de les juntes amb morter d’alta resistència sense retracció i
posterior segellat del mateix color. S’inclou disposició dels mitjans de seguretat i protección
reglamentaris. Inclou transport interior vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i
el pagament de les taxes i el cànon d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Inclou l’esponjament de les runes. (Partida a justificar)

(Mà d'obra)
Oficial 1a 5,500 h 35,450 194,98
Manobre 2,800 h 16,580 46,42
Manobre especialista 0,006 h 17,260 0,10
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,004 h 1,770 0,01
(Materials)
Aigua 0,001 m3 1,160 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,009 t 20,430 0,18
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,002 t 105,750 0,21
Maó foradat senzill R-7,290x140x40mm,cate… 27,560 u 0,130 3,58
(Resta d'obra) 6,08

251,56

1.3.3 m Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de
revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts, preparació d'un encaix
al parament vertical, col·locació de minvell, impermeabilització amb una làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP, acabat superior amb rajola de ceràmica amb trencaaigües a les
vores, i arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 2,510 h 17,230 43,25
Oficial 1a col·locador 0,363 h 18,660 6,77
Ajudant col·locador 0,182 h 17,460 3,18
Manobre 2,977 h 16,580 49,36
Manobre especialista 0,095 h 17,260 1,64
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,066 h 1,770 0,12
(Materials)
Aigua 0,018 m3 1,160 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,140 t 20,430 2,86
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,018 t 105,750 1,90
Calç aèria CL 90 35,120 kg 0,090 3,16
Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x14x1cm… 23,299 u 0,140 3,26
Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràm… 6,997 u 0,730 5,11
Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP … 1,331 m2 8,050 10,71
Emulsió bituminosa, tipus ED 0,330 kg 1,020 0,34
(Resta d'obra) 2,04

133,72

1.3.4 m3 Desmontat de mur d’obra de fàbrica (cerámica…), a gran alçada d’una estructura dircular,
desde el cap fins a la fisura horitzontal, amb mitjans manuals peça a peça i transport interior
(vertical i horitzontal) fins al punt d’acopi i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou
disposició posterior enretirada de tot lo necessari per a la realització de la partida, transport a
abocador autoritzat i controlat, pagament de les taxes i el cànon d’abocament. No inclou
l’esponjament de les runes.

(Mà d'obra)
Conservador-restaurador D.I. 3,000 h 25,590 76,77
Conservador-restaurador 3,000 h 18,980 56,94
Manobre 15,000 h 16,580 248,70
(Resta d'obra) 5,74

388,15
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1.3.5 m2 Segellat de fissures i esquerdes amb injecció de morter de calç 1:4; elaborat en
formigonera de 165 l. Comprèn el repicat, rascat i neteja de la fissura amb mitjans manuals, i
igualació del color i tot allò necessari i pertinent per a la correcta execució dels treballs.
S’inclou disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport interior
vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon
d’abocament corresponents i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. Inclou
l’esponjament de les runes.

(Mà d'obra)
Oficial 1a 1,800 h 35,450 63,81
Manobre 1,800 h 16,580 29,84
Manobre especialista 0,006 h 17,260 0,10
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,004 h 1,770 0,01
(Materials)
Aigua 0,001 m3 1,160 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,009 t 20,430 0,18
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,001 t 105,750 0,11
Calç aèria CL 90 2,400 kg 0,090 0,22
(Resta d'obra) 1,43

95,70

1.3.6 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 4,000 h 19,280 77,12
Ajudant muntador 4,000 h 17,460 69,84
(Resta d'obra) 3,67

150,63

1.3.7 m3 Reconstrucció de façana de fàbrica de forma circular a una alçada elevada entre 15 i 25
m. Inclou la substitució de peces d’obra malmesa, per d’altres de les mateixes
característiques que la fàbrica existent, repàs de junts i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i protección reglamentaris.
Inclou transport interior vertical i horitzontal fins el punt de càrrega, càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d’abocament corresponents. Inclou l’esponjament de les
runes.

(Mà d'obra)
Conservador-restaurador D.I. 40,000 h 25,590 1.023,60
Oficial 1a paleta 35,000 h 17,230 603,05
Manobre 15,000 h 16,580 248,70
Manobre especialista 0,207 h 17,260 3,57
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,145 h 1,770 0,26
(Materials)
Aigua 0,041 m3 1,160 0,05
Sorra pedra granit.p/morters 0,315 t 20,430 6,44
Ciment escòries forn alt CEM III/B 32,5R,… 0,079 t 122,930 9,71
Addit. inclus.aire/plastificant p/morter,… 0,157 kg 1,110 0,17
Maó massís el.mec. R20,290x140x50mm,c.vis… 650,000 u 1,200 780,00
(Resta d'obra) 46,86

2.722,41

1.3.8 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. Inclou l'acopi dels llambordins en bon
estat per reutilitzar i emmagatzematge a la própia obra.

(Mà d'obra)
Manobre 1,000 h 16,580 16,58
(Resta d'obra) 0,25

16,83

1.4 ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ
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1.4.1 m Col•locació d’anelles d’acer, exteriors i interiors, segons detalls de plànols de projecte. Els
anells estaran formant per pletines de xapa d’acer de secció 150x10 mm unida a la fàbrica i
estructura vertical d’acer amb perns d’ancoratge de diàmetre 12 mm col•locats cada 50 cm
amb resines epoxi, els quals penetraran un mínim de 11 cm. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris. Inclou la disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris, arestat i regularització de les arestes amb morter de reparació
tixotròpic i sense retracció.Inclòs p/p de pintat d’estructura d’acer a base de perfils a l'esmalt
sintètic, amb dues capes  d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 1,125 h 17,230 19,38
Oficial 1a soldador 2,250 h 18,970 42,68
Ajudant soldador 2,250 h 17,520 39,42
Manobre 1,125 h 16,580 18,65
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 2,250 h 3,100 6,98
Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar 0,100 h 15,320 1,53
Eq.raig de sorra 0,100 h 4,100 0,41
(Materials)
Sorra sílice 0-3,5 mm 0,028 t 190,000 5,32
Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,ti… 24,000 kg 1,460 35,04
Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,ro… 91,000 kg 0,890 80,99
(Resta d'obra) 3,00

253,40

1.4.2 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 800 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a calefactor 1,250 h 19,280 24,10
Ajudant calefactor 1,250 h 17,430 21,79
(Materials)
Barret xemeneia planxa ac.galv.,d=800mm 1,000 u 220,000 220,00
(Resta d'obra) 1,15

267,04

1.4.3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Col·locació en espai
reduit dintre la xemeneia

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,100 h 18,970 1,90
Ajudant soldador 0,100 h 17,520 1,75
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,016 h 3,100 0,05
(Materials)
Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,… 1,000 kg 1,070 1,07
(Resta d'obra) 0,09

4,86

1.4.4 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. Pintat en espai reduit dintre la xemeneia.

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 1,200 h 18,660 22,39
Ajudant pintor 1,000 h 17,460 17,46
(Materials)
Esmalt sint. 0,255 kg 10,020 2,56
Imprimació antioxidant 0,204 kg 9,980 2,04
(Resta d'obra) 0,60

45,05

1.5 ACONDICIONAMENT I ENTORN
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1.5.1 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de sorra humida i aigua desionitzada

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,120 h 35,450 4,25
Manobre 0,120 h 16,580 1,99
(Maquinària)
Compressor portàt.,7-10m3/min,pres=8bar 0,120 h 15,320 1,84
Eq.raig de sorra 0,120 h 4,100 0,49
(Materials)
Aigua,desionitz,no polaritz. 2,000 l 0,220 0,44
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,030 t 18,170 0,55
(Resta d'obra) 0,16

9,72

1.5.2 m2 Neteja de parament d'obra ceràmica amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,180 h 35,450 6,38
Manobre 0,180 h 16,580 2,98
(Maquinària)
Màq.raig d'aigua pres. 0,180 h 3,800 0,68
(Materials)
Aigua,desionitz,no polaritz. 0,800 l 0,220 0,18
(Resta d'obra) 0,23

10,45

1.5.3 m2 Neteja de pintades i graffitis sobre parament vertical de pedra, morter o estuc, amb
producte decapant i esbandida posterior amb aigua calenta

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,700 h 35,450 24,82
Manobre 0,350 h 16,580 5,80
(Maquinària)
Màq.raig d'aigua pres. 0,700 h 3,800 2,66
(Materials)
Aigua 0,002 m3 1,160 0,00
Prod.decapant desincrust.genèr. 0,227 kg 10,240 2,32
(Resta d'obra) 0,77

36,37

1.5.4 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida
amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector
antigraffitti

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,150 h 35,450 5,32
Manobre 0,100 h 16,580 1,66
(Materials)
Aigua 0,010 m3 1,160 0,01
Vernís prot.antgraff.,2 comp. 0,286 kg 18,630 5,33
Imprimació antigraff. adh. 0,102 kg 17,060 1,74
Prod.decapant desincrust.genèr. 0,227 kg 10,240 2,32
(Resta d'obra) 0,10

16,48

1.5.5 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans, en parament vertical

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,150 h 18,660 2,80
Ajudant pintor 0,015 h 17,460 0,26
(Materials)
Pintura siloxans 0,255 kg 8,100 2,07
(Resta d'obra) 0,05

5,18
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1.5.6 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior corb amb protector hidròfug

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,180 h 18,660 3,36
Ajudant pintor 0,018 h 17,460 0,31
(Materials)
Protector hidròfug 0,255 kg 6,000 1,53
(Resta d'obra) 0,06

5,26

1.5.7 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,100 h 18,660 1,87
Manobre 0,180 h 16,580 2,98
Manobre especialista 0,020 h 17,260 0,35
(Maquinària)
Picó vibrant,plac.60cm 0,020 h 8,610 0,17
(Materials)
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,076 t 19,990 1,52
Llambordí form.10x20cmx8cm,preu sup. 1,020 m2 14,350 14,64
(Resta d'obra) 0,08

21,61

1.5.8 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 80x80
cm, amb forma d'arc, bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm
cada 10 cm i bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. INclòs tot
alló necessari per considerar la partida acabada.

(Mà d'obra)
Oficial 1a manyà 0,250 h 17,060 4,27
(Materials)
Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x2… 1,000 u 169,580 169,58
Ferramenta p/porta int.preu mitjà,1bat. 1,000 u 15,090 15,09
(Resta d'obra) 0,11

189,05

1.6 SEGURETAT I SALUT
1.6.1 PA Partida alçada abonament integre per la seguretat i salut segons projecte o pla de de

seguretat i salut redectat pel contratista.
Sense descomposició 114.004,86

114.004,86

Amposta,Gener de 2012 

Jaume Sagarra Sanz
Arquitecte
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Capítol 1 XEMENEIA 1106XEM 116.284,96
Capítol 1.1 TREBALLS PREVIS 625,91
Capítol 1.2 MITJANS AUXILIARS 20.671,70
Capítol 1.3 ESTRUCTURA CERÀMICA 47.296,96
Capítol 1.4 ESTRUCTURA DE CONSOLIDACIÓ 40.620,84
Capítol 1.5 ACONDICIONAMENT I ENTORN 4.789,45
Capítol 1.6 SEGURETAT I SALUT 2.280,10
Pressupost d'execució material 116.284,96
13% de despeses generals 15.117,04
6% de benefici industrial 6.977,10
Suma 138.379,10
18% IVA 24.908,24
Pressupost d'execució per contracta 163.287,34

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SEIXANTA-TRES MIL
DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS.

Amposta,Gener de 2012  

Jaume Sagarra Sanz
Arquitecte

Projecte: REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL DE UNA XEMENEIA DE FÀBRICA A AMPOSTA
Capítol Import
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. - Antecedens generals  

1.1.- Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat l'Arquitecte Jaume Sagarra Sanz, membre del COAC, 
col·legiat 55.260/7 amb DNI 47.627.420 – D i resident al C/Major, 36, de la població d’Amposta, província de 
Tarragona, telèfon 653.300.277 i correu electrònic jsagarra@coac.cat 

 

1.2.- Objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2.-Antecedens de l’obra  

2.1.- Identificació de l'obra 

El projecte que ens ocupa és: la rehabilitació estructural de la xemeneia del Molí d’Adell, situat a l’avinguda 
Doctor Pujol i Font d’Amposta.  

Les característiques de l’obra, la seva situació, la intervenció dels diferetns oficis dulrant la seva restauració, 
així com les seves incidències especials, es detallen als respectius documents complementaris del projecte. 
Per tant l’aplicació i implantació dels termes tractats en aqust Estudi es faran segons aquests documents.  

2.2.- Promotor de l'obra 

El promoto de l’obra és: 

 Ajuntament d’Amposta, amb NIF: P – 4301400 – J i adreça plaça Espanya, 4 

2.3.- Els tècnics redactors 

El redactor del projecte es: l’arquitecte Jaume Sagarra Sanz 

2.4.- Termini d'execució de l'obra i numero màxim de treballadors  

El termini d’execució de l'obra es fixa en 6 mesos. (periode estimat) 
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El numero màxim de treballador, que es preveu que poden intervenir a l'hora es de quatre. 

2.5.- Pressupost de execució material de l'obra 

El pressupost del conjunt de despeses previstes per l'execució material de l'obra es de 113.209,45 € (cent 
tretze mil dos – cents  nou euros amb quaranta-cinc cèntims). 

2.6.- Pressupost de Seguretat i Salut 

El pressupost del conjunt de despeses previstes per la aplicació  del Real Decret 1627/97 es de 4.243,71€ 
(quatre mil dos-cents quaranta-tres euros amb setanta-un cèntims) 

2.7.- Superfícies 

Superfície solar: 8,00 m2, tenint en compte que es trancta d’un elemente monumento amb forma de 
xemeneia.  

2.8.- Programa d'execució  

A presentar pel constructor el pla de seguretat i salut d’acord amb l’estudi de seguretat, per a ser 
aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l'execució de l'obra avanç de l'inici de la mateixa,  així 
com el nomenament dels recursos preventius, d’acord amb la llei vigent. 

L'obra es farà per fases: les quals les marcarà el promotor, en funció del ritme de les obres i de les seves 
previsions personals. 

2.9.- Objectius del pla amb l'estudi de seguretat i salut 

Analitzar, estudiar, desenvolupar i complimentar l’estudi de seguretat i salut que l’origina, en funció del 
sistema d’execució de l’obra i de les ferramentes, maquinària i mitjans auxiliars, de què disposa el 
contractista. 

Establir les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, contemplant la identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per tot això, relació dels riscos laborals 
que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment, especificant les mesures preventives 
i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en compte qualsevol tipus d’activitat que es 
dugui a terme, mesures específiques relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos especialment 
greus de, sepultament, ensorrament o de caiguda d’alçada, per la particularitat, característiques de 
l’activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al voltant dels llocs de treball. 

També contemplà les previsions i les informacions útils per efectuar en tot moment les degudes 
condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors. 

2.10.- Característiques generals 

L’obra a fer, té un accés a través de vies consolidades, amb carrers asfaltats i plans. 

Els treballs preliminars, consistiran en senyalitzar el accessos d’entrada i sortida, tancar l’obra, il·luminant-la 
per la nit. 

S’instal·laran els serveis necessaris dels treballadors a l’obra o a les seves rodalies, tenint en compte que 
existirà: inodor amb paper higiènic i porta amb baldó, pica amb espill, per a sis persones, que és el 
nombre màxim de treballadors que es preveu que poden intervenir en aquesta obra a l'hora. 

També es destinarà una zona per guardar tots els aparells de l’obra en quan a roba de treball i 
ferramentes de seguretat. Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la farmaciola i una llitera 
o paregut, degudament senyalitzada. 

La construcció estarà feta a base de: 

 -.Terreny tipus coherent argilós que a tres metres Fa = 0,50kg/cm2 

 -.Estructura obra de fàbrica i acer. 

 -.Parets amb fàbrica d'obra vista ceràmica. 

 -.Enderrocs varis 

 .-Reforç d’estructures 

 .-Reparació d’esquerdes i revestiments exteriors 

Es tindran molt en compte els riscos de caiguda d’alçada, donat que l’obra que ens ocupa, comporta 
un risc especial i constant, durant quasi tot el procés constructiu, per tant es tindrà un gran interès amb les 
bastides en el que es refereix al seu perfecte muntatge, plataformes de treball amb amplades 
corresponents, separacions mínimes de la façana, baranes i xarxes. 
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També les grues, es vigilarà el seu perfecte, emplaçament, muntatge, ancoratge, cable i ganxo etc. 

Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l’obra venen detallades en l’apartat 
d’identificació de riscos, especificant els riscos més freqüents, mesures preventives, proteccions 
col·lectives, proteccions personals, relacionades per capítols d’obra.  

 Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures específiques corresponents relacionades 
que corresponguin a la mateixa activitat. 

 

Descripció de les operacions de seleccio i recollidaa selectiva 

Arrel de la consideració de que una part dels residus que es produeixin durant els treballs d'enderroc 
parcial de la xemeneia en la llista dels considerats residus perillosos de conformitat amb la Directiva 
91/689/CEE sobre residus perillosos i en sintonia amb la normativa actual que fa referència al Medi 
Ambient es considera que el més adequat i concloent per a l’eliminació d’aquests residus és la seva 
selecció des del moment en el que siguin desmuntats, enderrocats, … del lloc en el que es troben. 

Per això el més convenient és la seva separació des d’un primer moment, mètode que es pugui complir 
seguint les fases descrites en punts anteriors mitjançant la distribució en  contenidors diferenciats para 
cada tipus de material. 

En conseqüència, aquesta operació de partida facilitarà de manera substancial la gestió,  la valoració 
i/o l’eliminació d’aquests residus de manera controlada i eficaç, suposant un benefici per l’empresa 
contractista i pel Medi Ambient. 

 

2.11.- Mesures preventives en l'organització del treball 

Coneixement per part dels treballadors ( sobretot el cap d'obra ) del pla de seguretat. 

Donar normativa de prevenció als usuaris de màquines, ferramentes i mitjans auxiliars ( normativa vigent i 
normes del fabricant ). 

Conservació de màquines i mitjans auxiliars. 

Ordre al tràfic de vehicles i delimitació de les zones d'accés. 

Senyalització de l'obra d'acord a la normativa vigent. 

Protecció del forats en general. 

Proteccions a les façanes per evitar caigudes d'objectes i persones. 

Entrada de materials de forma ordenada i coordinada amb la resta de l'obra. 

Ordre i neteja en tota l'obra. 

Delimitació dels talls i zones de treball. 

 

2.12.- Mesures de prevenció per la circulació a l'obra. 

S'eliminaran interferències de persones alienes a l'obra , mitjançant recintes o tanques i senyals. 

Es tindrà que evitar i reduir al màxim, les interferències de persones mitjans, mitjançant una planificació 
intel·ligent d'accessos a l'obra, vies de tràfic, mitjans de transport horitzontals fins als llocs de treball de 
càrrega i descàrrega, trajectòries recorregudes per les basses dels aparells d'elevació i pels seus radis 
d'acció. 

Les vies de tràfic, tindran d'estar sempre lliures i previstes de bases resistents per que es conserven en bon 
estat. També i segons les necessitats, es tindran que delimitar-les i col·locar a les mateixes els cartells per 
les limitacions de velocitat, sentits únics de marxa, etc. 

El tràfic pesat tindrà que passar llunyà de les vores de les excavacions, dels recolzaments de les bastides i 
dels punts perillosos o que pugin perillar. 

Els passos sobre rases es faran en número suficient per permetre l'encreuament de les rases a vehicles i 
persones, protegits amb barana de un metre barra d'entremig i sòcol de 20 cm. 

Es procurarà que els passos de l'obra ( lloc de pas i de treball ) queden sempre lliures de runa i de tot tipus 
de materials que no siguin absolutament necessaris. 
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Cap treball no es farà mai sota el tombarell d'un camió o sota la part mòbil de qualsevol altra 
maquinaria, si no i a un dispositiu de seguretat, que impedeixi la seva caiguda o del seu tombarell amb el 
cas que falli el dispositiu normal de retenció. 

2.13.- Interferències amb línies elèctriques. 

No es preveu la interferència amb línies electriques, ja que no n’hi ha.  

 

2.14.- Replanteig i senyalització. 

Abans de començar els treballs es tindrà la disponibilitat dels terrenys, així com els permisos dels serveis 
afectats durant l'execució dels treballs. 

Els obstacles enterrats, i molt especialment les escomeses, línies elèctriques i conduccions perilloses, 
deuran estar perfectament senyalitzades a tota la longitud afectada. 

Les conduccions aèries: Les línies elèctriques, telefòniques, etc., seran senyalitzades i protegides 
mitjançant senyalització de gal·lis. 

La senyalització es col·locarà amb les degudes precaucions abans de començar els treballs i sols es 
retiraran quant aquest treballs estiguin totalment acabats. 

Totes les senyals seran reflectants per que siguin clarament visibles per la nit. 

Es col·locaran les senyals mínimes en que el xofer pugi fer les mesures o maniobres necessàries 

amb condicions normals i amb comoditat. 

Els senyalistes del tràfic utilitzaran armilla i maneguetes reflectants i estaran entrenats per aquest treball. 

La vora inferior de les senyals estarà a un metre del terra. 

Les tanques tindran llums als seus extrems i seran de color roig i fixa amb el sentit de la marxa i de color 
groc i fixes al contrari. 

Quant les tanques es situïn dintre del carrer amb circulació amb els dos sentits, portaran llums de color 
groc als dos extrems. 

 

2.15.- Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra.  

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball. 

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 
principis generals: 

 .- Evitar riscos. 

 .- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 .- Combatre els riscos a l'origen. 
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.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 .- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 .- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 

 .- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

 .- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals 
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d'asseguradores que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivades del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.    

 

2.16.- Anàlisis de riscos catastròfics. 

De forma genèrica el possible risc catastròfic son els de incendi, inundació, i d'ensorrament o colapse. 
Com mesures preventives a tenir en compte seran:  

 . Revisions de la instal·lació elèctrica. 

 . Delimitar zones per productes inflamables i senyalitzarles 

 . Prohibit fer foc a l'obra de forma incontrolada. 

 . Disposar d'extintors equivalents. 

 . Donar sortides provisionals d'aigües als punts de major facilitat d'acumulació. 

. Apuntalaments, acodalaments i arriostraments de la pròpia obra i de les veïnes si existeixen  

 

2.17.- Riscos laborals que no poden ser eliminats.  

Amb aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden ser eliminats, especificant les mesures 
preventives i proteccions tant individuals com col·lectives que es proposen. 

No es pot eliminar el risc d'atropellament o del treballador o per part d'alguna de les màquines o parts 
mòbils d'aquest, durant els treballs que es realitzaran. Les mesures preventives especifiques son: 

.- Senyals acústiques i lluminoses per part de la maquinaria en funcionament, sobretot en 
moviments de marxa enrera.  

 .- Delimitació amb cintes de senyalització de les zones de treball de les màquines. 

 .- Equipament genèric dels treballadors amb botes i casc de seguretat. 

Risc de caigudes a diferent nivell durant l'execució de l'estructura no es poden evitar per complet, d'aquí 
l'utilització de rets durant la fase d'execució i de baranes posteriorment. No obstant els forats d'escales i 
ascensors, pel seu grau d'utilització i perillositat específics requereixen la col·locació de rets i mallatges.  

Riscos de electrocució per conductes en estat degradat, sols es pot evitar fent una revisió continuada de 
l'estat dels conductors instal·lats, per això es deurà establir una norma especifica per tots els sots-
contractistes i treballadors autònoms per assegurar la revisió dels equips per part d'un responsable de 
cada una de les empreses intervinents. 
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2.18.- Formació del personal de l'obra (Responsables de la seguretat: informació i formació) 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l’obra, d’acord amb 
que estableix l’article 19 de la Llei 31/95 de 8 de novembre  i Compliment del RD 1627/97 de 24 
d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció. 

Una vegada establert el corresponent Pla de Seguretat i Salut Laboral (PSSL) i prèviament al inici de les 
obres el Cap d’Obra haurà de INSTRUIR als treballador sobre les precaucions que ha de tenir en 
compte per a protegir la seva pròpia SEGURETAT i la de la RESTA DELS INTERVINENTS A L’OBRA, 
advertint-los de la seva responsabilitat enfront els seus companys de treball i enfront de tercers en el 
compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat. 

Cada treballador a la signatura del contracte o a l’arribada al seu lloc de treball, rebrà del Cap 
d’Obra el següent: 

- El reglament interior de l’OBRA sobre les normes i comportaments a seguir. 
- L’equip de SEGURETAT per al seu ús. 
- Descripció de l’obra en el seu conjunt. 
- Exemplar de consignes generals de SEGURETAT. 
- La zona del seu lloc de treball, les vies de circulació i instal·lacions d’higiene i benestar. 
- Se l’informarà sobre les regles de circulació dels vehicles i aparells mòbils de tota classe a l’obra 

així com de l’ordre i neteja de les zones de treball. 
- Se l’indicaran les zones perilloses de treball a evitar, les màquines o útils que està reservat el seu 

funcionament al personal designat i/o habilitat, grues, perforadores, etc. 
- Se li explicarà la conducta a portar en cas d’accidents. 

 

Tot l’anterior no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part dels treballadors, pel que el 
Cap d’Obra ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i no deixar-lo mai 
sense resposta, aclarint els dubtes i assegurant-s’hi de ser ben entès i insistir en cas contrari. 

Tot l’ anteriorment exposat es complementa amb les obligacions pròpies del Cap d’Equip o Encarregat 
sent la seva missió la INFORMACIÓ al treballador SOBRE TOTS ELS PERILLS AL  LLOC DE TREBALL. Aquesta 
formació té per objecte instruir al treballador sobre les precaucions que ha de tenir en compte per a 
assegurar la seva pròpia SEGURETAT i la dels demés. Pel qual el Cap d’Equip o Encarregat ha de:  

 

EXPLICAR  Els riscos. 

EXPOSSAR El treball a executar. 

PRECISSAR La funció de l’equip i explicar el seu funcionament i manera d’operar 

INDICAR  Els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball per a la 
resta.  

ENSENYAR  Els comportaments i gestos més segurs pels diferents treballs amb 
demostracions pràctiques, si és necessari. 

MOSTRAR  Els materials i eines a utilitzar, les seves condicions d’ús i emmagatzematge un 
cop utilitzats (p.e.: claus, útils a mà, eslingues, etc.). 

DONAR  Instruccions precises sobre els mitjans de SEGURETAT - PREVENCIÓ a utilitzar a 
disposició del personal i el funcionament dels dispositius de protecció i d’auxili. 

Com ja s’ha indicat anteriorment això no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part 
dels treballadors pel que s’ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i no 
deixar-lo mai sense resposta, aclarint els dubtes assegurant-s’hi de ser ben comprés i insistir en cas 
contrari. 

Per finalitzar, la figura del vigilant de PREVENCIÓ, serà representada sempre per una o més persones de 
cada empresa que colabori o realitzi activi tats dins de l’obra i que aportarà, dins de l’horari de treball 
de l’OBRA, una ajuda activa als responsables de l’obra relacionat amb accions de PREVENCIÓ, 
formació i informació, dins del domini de la SEGURETAT, destacant les següents: 

- Formació reforçada a la SEGURETAT pel lloc de treball que ha assumit, amb l’ajuda de les fitxes 
corresponents del Manual de Seguretat de cada empresa elaborat pel SERVEI DE PREVENCIÓ 
corresponent. 

- Transmissió a la Direcció de l’obra, mitjançant el coordinador de seguretat en el seu cas, de les 
suggències, dificultats i problemes del personal en matèria de SEGURETAT. 

- Posada al dia del TAULÓ de SEGURETAT. 
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- Participació a les reunions de SEGURETAT de l’OBRA. 

A proposta del contractista i dels subcontractistes la designació de cada Vigilant Prevencionista serà 
presentada al personal i deurà ser acceptat pel VIGILANT DE SEGURETAT (Vigilant Prevencionista del 
Contractista Principal). 

El vigilant de PREVENCIÓ serà escollit en funció dels seus coneixements i aptituds en matèria d’higiene i 
seguretat, i de referència algú que tingui un lloc polivalent que li faciliti en el seu treball normal moure’s 
per tota l’Obra. 

El càrrec de vigilant de PREVENCIÓ no redueix ni la responsabilitat, ni les obligacions de la  Direcció de 
l’Obra en matèria de SEGURETAT, té com a finalitat ajudar a millorar la  PREVENCIÓ. 

 

2.19.- Medicina preventiva i primers auxilis 

FARMACIOLA : Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament especificat que 
s’acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm, venes de gasa esterilitzada en rotllo de 5 
cm d’ample, caixes de tiretes, rotllos d’esparadrap, paquet de coto-fluix hidròfil, ampolla d’alcohol de 90 
º, sabó desinfectant, un antisèptic, ampolla d’aigua oxigenada, tub de vaselina esterilitzada, tub de 
pomada antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sòdic, ampolla 
d’amoníac, tisores i pinça, una tira de goma per fer torniquets, un termòmetre, bosses per aigua calenta i 
gel, una xeringa de 10 cc., sis tauletes per trencades, llitera o paregut i dues mantes. Cada material ha 
de portar la seva etiqueta amb les especificacions corresponents per cada ús. 

ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS: S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics ( 
serveis propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s’hagi de traslladar als 
accidentats per tractament més ràpid i efectiu. 

És molt convenient disposar a l’obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als centres d’assistència. 

RECONEIXEMENTS MÈDICS: Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d’un any, aquest reconeixement 
anirà a càrrec de l’empresari, és ell qui ha de controlar quan s’han de fer els reconeixements mèdics als 
seus treballadors.  

 

CONCLUSIÓ. 

Amb el que s’ha exposat en aquesta memòria i la resta de documents de l’Estudi, es considera aquest el 
suficientment detallat als efectes que es contrauen.  
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2.-  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAURAN D'APLICAR-SE A LES OBRES 

2.1.-Relatives als llocs de treball de les obres 

S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997, i que a continuació s’enumeren i 
posteriorment s’analitzen de forma detallada. 

 * Àmbit d’aplicació. 

 * Estabilitat i solidesa. 

 * Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia. 

 * Vies i sortides d’emergència. 

 * Detecció i lluita contra incendis. 

 * Exposició a riscos particulars. 

 * Primers auxilis 

 * Serveis higiènics. 

2.2.-Disposicións mínimes específiques relatives als llocs de treball en obres a l'interior de locals 

S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997. I que a continuació s’enumeren i 
posteriorment s’analitzaran de forma detallada. 

* Estabilitat suficient per la utilització de les plantes per als treballs. 

*Subministre suficient dels serveis. 

 *L’evacuació serà per la sortida normal de la edificació. 

 *Mesures de seguretat pertinents pel que respecta a incendis 

 *La ventilació. 

 *La temperatura ambient és correcta per la realització dels treballs que es pretenen. 

 *La il·luminació serà suficient 

 *Pasos i portes no suposaran cap risc per als treballadors 

 *Sòls i pasos lliures de runes, de forats o plans inclinats. 

 *Els espasi de treball seran els adequats. 

 *Seràn responsabilitat de l’empresari prendre les mesures oportunes en cada cas.  

2.3.-Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en les a l'exterior dels locals 

S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del R.D. 1627/1997. I que a continuació s’enumeren i 
posteriorment s’analitzaran de forma detallada. 

Per l’entitat de l’obra que ens ocupa i per tractar-se d’una nau industrial es té: 

 *Estabilitat i solidesa. 

 *Caigudes d’objectes. 

 *Caigudes d’altura. 

 *Factors atmosfèrics. 

 *Bastides i escales de mà. 

 *Aparells elevadors. 

*Vehicles i maquinària. 

*Instal·lacions, màquines i equips. 

*Estructures metàl·liques i/o de formigó i els seus elements. 

*Altres treballs específics. 
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3.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PRÒPIES DE L’OBRA  

Capítols considerats: 

Demolicions i repicats 

Reforç i consolidació d’estructures 

Reparació d’esquerdes i revestiments de paraments 

Instal·lacions.  
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DEMOLICIONS i REPICATS 

1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’element a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

• Demolició manual (mètode clàssic).   

• Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  

El cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

• una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de 
seguretat, temps i cost. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder 
realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició. 

• Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació 
de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels 
Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions 
d’higiene i benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la 
maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
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DEMOLICIÓ  MANUAL  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per 
eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres 
(pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

• Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,  

• Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 

• Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 

 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes al interior. 

Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de 
transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació. 

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les 
diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 

Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb 
l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 

El transport horitzontal es realitzarà, si les característiques de l’element ho fan possible, mitjançant 
màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents: 

• Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 

• Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 

• Operadors de grua per a l’hissa’t de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 

• Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 

• una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder 
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines 
elèctriques.  

• Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 
en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                            ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 

(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 

(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 

(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc 
causat pel nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 

3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 

Abans de la demolició: 

• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la 
calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els 
senyals de seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  
cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, 
etc. 

• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 

• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la 
formació de pols durant  la realització dels treballs. 

• Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la 
bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització 
de seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

• L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es 
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat 
d’elements que s’abatin o es tombin. 

• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 

• En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de 
deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a 
comprovar que no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o 
cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui 
superior a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar 
la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment 
llençant les runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 

• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant 
rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de 
dalt. 

• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines 
de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 

• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels 
seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de 
recolzament de l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 

• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
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• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació 
o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra 
neta i endreçada. 

• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i 
suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  
sobre de les bastides. 

• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades 
braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 

• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot 
moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

• En cas que es generi pols es regaran les runes. 

• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a 
les vies respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per 
observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou 
edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Oxitallada 

Escales de mà 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL  

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i 
entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  
màxim. 

• Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un 
diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà 
proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. 
L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment 
tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

  

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de perill en general. 
• Senyal d’advertència de matèries explosives. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista 
• Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REFORÇ I CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

• Estructures de formigó armat in situ :  

• Estructures metàl·liques:   

• Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels dos tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

• Verticals: pilars, murs de càrrega, i elements metàl·lics que treballen en vertical. 

• Horitzontals: forjats. 

 

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent element d’arriostrament. 

Aquest tipus d’estructura es realitzarà de baix cap dalt.  

  

A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

• Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva 
accessibilitat i seguretat. 

• Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat 
d’elevació apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim) o maquinaria similar. 

  

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de 
l’obra considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les 
zones d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals 
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, 
així com, també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la 
part resistent i  de suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció: 

• Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es 
lligaran a les esperes convenientment. 

• Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només 
dos costats del pilar. 

• Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 

• S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha 
de recolzar sobre una plataforma de formigonat. 

• A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 

• Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 

  

Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operadors de grua. 

  

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 

• Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres 
elements auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

• Eines manuals. 

• Instal·lació elèctrica provisional.  

• Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 
en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 

 
Riscos                                                       Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                ALTA GREU ELEVAT 
 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                 MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                               MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes.                                     ALTA LLEU MEDI 
 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 
 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 
10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 
13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives      

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  

(8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 

(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

• Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es troben 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés 
de  construcció de l’estructura : 

Element en construcció.  

Es tindrà en compte la construcció tradicional en tot moment. 

 

NOTA: Una mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de la xemeneia protegint el risc de caiguda. Aquestes bastides, per a ser 
eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents condicions bàsiques: 

 

• hauran de cobrir, totalment, el perímetre que s’està construint. 

• el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs  de construcció o desmantellament  

• la separació respecte a l’estructura ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 
entre la bastida  i el perímetre de la xemeneia. 

Protecció de buits horitzontals. 

• S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements 
esmentats en ordre de preferència: 

• Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 
l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits 
anteriors es protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

• Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

• Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de 
col·locar la barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos 
en forma de muntant. 

• Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 
quadrat al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 
subjectat per guardacossos a  cada 2,5 m. 

Altres consideracions 

• En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran 
de col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 

• En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de 
manera exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta 
finalitat. 

• El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de 
dos braços. 

• Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, 
guants de cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent 
nivell. 

• No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
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• L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar 
situat sobre una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm 
d’amplada i barana de seguretat. 

• Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una 
bastida tubular. 

• El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

• Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

• El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de 
treball i botes de cuir. 

• És prohibit de desencofrar amb la grua. 

• Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels 
respectius magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Passarel·les 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per : 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada 

de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta 
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat 
que es clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 
2,5m. 

• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella 

segons les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució 
prenent com a distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció 
amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del 
forjat quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del 
forjat. La separació màxima entre màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys 
de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda 
perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La 
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a 
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com 
a mínim. La xarxa serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de 
formigonat, separades 20 cm i empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la 
xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. 
Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador 
des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

• Bastides.  
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d'ample.  
• Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 

de gruix i 20 cm. d’ample. 
  

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita 

cilindrada). 
 
• Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
 
• Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
• Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer 
corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  
resistent i sustentant de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Característiques : 

• Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 

• Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el 
muntatge. 

• No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 

• Es treballa en sec. 

 

Construcció de l’estructura: 

• Sobre els elements sòlids es col·locaran les plaques de base dels pilars. 

• Es munten, primer l’estructura vertical. 

• Després es munten les riostres en horitzontal.  

• La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 

 

Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

• encofradors. 

• ferrallistes. 

• operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• operaris per al bombeig del formigó. 

• operadors de grua. 

• soldadors. 

• operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 

 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 

• Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales 
manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

• Eines manuals. 

• Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

• Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la 
Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 
en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                 MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                               MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                      MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MEDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 

(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 

(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 

(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

• S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el 
procés de  construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

• En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el 
cinturó de seguretat ancorat a: 

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi 
cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un 
mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a 
l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest 
amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant 
així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de 
l’ancoratge mòbil. 

• En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, 
les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars 
metàl·lics. 

 

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques 
manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 

 

• És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es 
troba  suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per 
cap grua. 

• La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 
baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada 
mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

• S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la 
realització del corresponent forjat. 

• Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten 
que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i 
d’aquesta forma realitzar els treballs amb total seguretat 

• El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de 
xarxes  o barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a 
aquesta finalitat. 

Protecció de buits horitzontals. 

• Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del 
propi forjat.  

• Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 
mateixa. 

• Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les 
malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

 

• S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta 
les peces de gran tonatge. 



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870 Amposta -  tel. 653 300 277  jsagarra@coac.cat  EBSS     28/64 
 

• Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de 
perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant 
les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport 
horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments 
d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment 
separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 

• S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a grues mòbils autopropulsades usades. 

• El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars 
per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga 
sigui de dos braços. 

• Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars 
s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en 
els desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

• Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

• Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 

• Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 
sobre la seva  verticalitat. 

• És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de 
soldadura a les alçades  immediates inferiors 

• A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 
guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, 
barra intermitja i entornpeu. 

• Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 
requerida pel muntatge.  

• En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que 
les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al 
carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

• Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar 
en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la 
seva verticalitat una manta ignífuga. 

• Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant 
una manta ignífuga. 

• En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment 
aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui 
convenientment aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics. 

• Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi 
aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una 
guíndola. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus 
orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

• En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari 
ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma 
li arribin el seu cos. 

• És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode 
directament connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el 
grup transformador en tensió. 

• És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

• En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales 
manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva 
part inferior. 



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870 Amposta -  tel. 653 300 277  jsagarra@coac.cat  EBSS     29/64 
 

• Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos 
o tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

• És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

• No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 

• Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i 
biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 

• La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 

• La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui 
mai  superior a 0,5 metres. 

• A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà 
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 

• Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular 
exclusivament sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

• L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de 
seguretat, guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

• En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme 
a les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

• El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 
curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics. 

• Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà 
que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  
canalitzar el trànsit del personal a l’obra. 

• Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es 
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

• El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 

• El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 

• Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat 
en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es 
necessiti. 

• Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 

• S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es 
pugui produir un incendi. 

• S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin 
treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant 
bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

• S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

• S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

• S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

• S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 

• S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Oxitallada 

Escales de mà 
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Grup compressor i martell pneumàtic 

Serra circular 

Armadura 

Grúes i aparells elevadors 

Passarel·les 

Soldadura elèctrica 

Esmoladora angular 

 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que  ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada 
de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta 
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat 
que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

• Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

• Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La 
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a 
màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. 
com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de 
formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa 
anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant 
tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des 
d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

• Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 
20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de material inflamable. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

5.- Relació d'Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
• Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita 

cilindrada). 
 
• Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
• Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
  
• Treballs de bulonat: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
• Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que conforma la xemeneia, s’ha de refer una part d’aquesta. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

• maons:  

- obra vista. 

- revestit. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi consolidat la base de 
l’estructura fins el punt que es determini que s’ha de reeditar la xemeneia, per això haurà de 
considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material. 

 

Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió 
d'elements auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions 
col·lectives al lloc on s'estigui construint.  

 

Cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant  punts de llum, la potència dels 
quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de 
limitació del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l’estabilitat estructural. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop consolidada 
l’estructura principal es pugui acabar l’últim terç de la xemeneia. 

 

El procés constructiu és repetitiu s' inicia a la  cota que es determini i fins l’acabament de la xemeneia.  

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

• col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 

• senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

• col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 

• instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des 
de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent 
aquesta bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de 
manera ergonòmica i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements 
necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de 
material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els 
palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi 
hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  pels toros a la corresponent planta. Pel transport del 
material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que 
s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla 
portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  

Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• operadors de grua. 

• manobres. 

• operadors de carretó elevador. 

 

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la 
realització de la façana. 

• Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

• Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

• Eines manuals. 

• Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a 
cadascuna de les plantes. 

• Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  
provisional general. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, 
i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o 
en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 

(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de 
trepar. 

(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 

(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues 
de l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

• Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que 
ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

• Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i 
il·luminat adequadament. 

• Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en 
els perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

• En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

• El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així 
relliscades. 

• S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta 
instal·lació  dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

• En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  
ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, 
i en especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 

• Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi 
el pes de 30 Kg. 

• Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  
dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat, si  aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 

 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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FÀBRICA DE MAÓ 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

• Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció 
constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta 
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat 
que es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 
2,5m. 

• Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

• Bastides de façanes.  

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruixària i 20 cm. d'amplària. 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d'advertència de risc elèctric. 
• Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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FÀBRICA DE MAÓ 

5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   

• Treballs de transport (conductors): 

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 

- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada). 

 

• Per als treballs del ram de paleta: 

- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona. 

- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 

- Granota de treball. 

- Botes de cuiro de seguretat. 

- Cinturó de seguretat, si cal. 

- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 

- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REPARACIÓ D’ESQUERDES I REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

• Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, 
perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i 
elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, 
que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar 
la superfície d’acabat del mateix. 

 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

• per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 

Als treballs interiors de la xemeneia s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions 
d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS (INTRADOS – EXTRADOS) 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Arrebossats:  

- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 

- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 

- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

• Pintures: 

- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 

- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 

- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• Adreçat:  

- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 

- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 

- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar 
un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de 
maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant 
toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als 
aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

• operadors de grua. 

• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 
proteccions col·lectives i personals, etc. 

• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

• presa provisional d’aigua. 

• instal·lació elèctrica provisional. 

• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte 
d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, 
i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés 
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en 
el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 

 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 

(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, 
guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades 
a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat. 

• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques. 

• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 
ferides i erosions. 

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es 
tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 
Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les 
caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 
l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Arrebossats i estucats en fred 

• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, 
el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) 
s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
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• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que 
la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors 
que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i 
permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, 
guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar 
dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest 
adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures 
continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de 
partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de 
calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients 
que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el 
risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al 
magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: 
advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat  

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció 
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 
• Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
• Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge de la il·luminació pública de l’element I desmontatge del parallams existent.  

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

• Electricitat 

• Parallamps desmontatge de parallams existent 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i 
tisora, eines manuals, etc. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de 
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions 
d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIONS 

RISCOS MES FREQÜENTS: 
Comuns per a tots els treballs que anomenarem a continuació podem considerar les distensions 
derivades de la manipulació de materials en les seves diferents fases. 

 Revestiments 
 Explosions. 
 Incendis. 
 Causticacions. 
 Intoxicacions per emanacions. 

 Electricitat 
 Caiguda d’alçada. 
 Cops, talls i esgarrinxades. 
 Electrocucions. 

 
    MESURES PREVENTIVES: 

 Difusió de la manera adequada de la manipulació de material. 
 Protecció on existeixi risc de caiguda d’alçada. 
 Maquinària amb proteccions adequades. 
 Eines manuals amb bon estat i amb proteccions. 
 Material inflamable emmagatzemat en llocs apropiats. 
 Mitjans per extinció d’incendis. 
 Material elèctric, perllongadors-portàtils, terminals. 
 Respectar la normativa i els mitjans de seguretat. 
 Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 Protectors en màquines i eines manuals. 
 Extintors. 
 Baranes o xarxes en llocs de risc de caiguda d’alçada. 

   PROTECCIONS PERSONALS.: 
 Casc de seguretat. 
 Ulleres antipartícules. 
 Cinturons de seguretat. 
 Botes normalitzades. 
 Guants de cuir. 
 Guants dielèctrics. 
 Equip de soldador. 
 Politja de seguretat. 
 Ulleres antipols. 
 Mascaretes. 
 Pantalla de soldadura. 
 Ulleres de soldadura. 

 
                                                 
Probabilitat baixa – Gravetat lleu – Avaluació baixa 
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ELEMENTS AUXILIARS 

OXITALLADA   
• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present 

les següents condicions: 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 

perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
• Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  

que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i 

directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 

seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la 

possibilitat d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc 

+ careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins 
de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió 

a un recipient amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar 

sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin 

en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una 
reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta 
protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una 

forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 

bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 
 
ESCALES DE MÀ. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
• No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
• Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
• Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior 

. 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
• L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870 Amposta -  tel. 653 300 277  jsagarra@coac.cat  EBSS     49/64 
 

 
GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 
• El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una 

distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  

quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà 
completament immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En 
cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars 
o tampons). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

• Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota 

de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i 
protectors auditius. 

 
TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  

un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, 

s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més 
enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  
és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús 
com a transport pel personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 
SERRA CIRCULAR 
• S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el 

tall. 
• S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, 

mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
• S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen 

les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 
GRUA MÒBIL 
• Caldrà tenir present : 
- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
- No es treballarà amb el cable inclinat . 
• S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven 

l'’instrucció  tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la 
Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades. 

 
ARMADURES 
• S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
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• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 

• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona 

d’ubicació propera als accessos de l’obra. 
• L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros 

s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de 
ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de 
cèrcols  i graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i 
endreçat. 

• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran 

els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat 

de les seves parts actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa 

d’oxitallada.  
 
GRUES I APARELLS ELEVADORS 
• En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à 

que es faci un correcte eslingat. 
• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 

deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda 

contemplat a la nostra legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la 

seva Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 

del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a 
l’obra. 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils 
autopropulsades emprades. 

 
PASSAREL·LES 
• L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
• Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar 

de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
• El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
• Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
• S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
• S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 
SOLDADURA ELÈCTRICA  
• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants 

de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de 
seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat 
anticaiguda. 

• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

• No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta 
despreses poden produir greus lesions als ulls. 

• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
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• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del 

seu treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu 

perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de 
com a mínim 60x60 

• No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre 
un portapinces. 

• S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 

treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
• S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
• S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
ESMOLADORES ANGULARS 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en 

llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
• S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la 

màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de 
velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la 
peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

• S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials 
propers al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes 
es poden arribar a multiplicar. 

• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
• En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a 

més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar 

treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en 
molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la 
trajectòria. 

• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el medi de treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans 
de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema 
eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho 
requereix . 

 
GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 
• En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per 

aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes 
estabilitzades de la Grueta  “maquinillo”. 
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• L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la 
seva protecció diferencial i magnetotèrmica. 

• El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de 
la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
• El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària 

amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
• S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la 

Grueta  tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
• S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la 

rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a 
mínim, enrotllades en el cabrestant. 

• S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte 
en cas de falsa maniobra.  

• S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la 
càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

• L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç 
estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment 
instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

• L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus 
americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  
subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

• La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència 
de càrrega suspesa.  

• En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació 
elèctrica. 

 
CARRETÓ ELEVADOR 
• Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
• Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i 

deixar el carretó fora de servei. 
• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment 

paletitzada, fleixada i ubicada correctament. 
• Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial 

amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó 

amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor 

intermitent. 
• En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt 

mort, el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un 
pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

• Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
• La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 

inclemències del temps.  
 
TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 
• Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega 

del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que 

aquesta  estigui en bon estat. 
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- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
• Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament 

en posició neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí 

que pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  

seva estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari 

al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
• Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el 

muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del 

palet i  del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
• No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti 

la circulació. 
• En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb  el fre posat. 
• Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal 

que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al 
terra. 

• També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel 
palet a les operacions de descens de la mateixa. 

• Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al 
servei de manteniment i deixar-lo fora de servei. 

 
FORMIGONERES PASTERES 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una 

distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda 
a diferents nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ 
un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un 
cert vessament. 

• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un 
rètol amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, 
separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de 
l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per 
lliscament. 

• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
• La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades 

a  terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
• Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els 

conductes per  evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els 
conductes una cop finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 
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BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 
Muntatge: 
• Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 

aparellador o arquitecte tècnic. 
• Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
• Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no 

ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de 
recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, 
revoltons, etc. 

• Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat 
de reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

• Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

• En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements 
mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

• Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es 
pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la 
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 
- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 
• Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els 

conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  
Ús: 
• Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol 

inclemència del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 
• Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 
• S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o 

sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 
• En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització 

del tècnic autor del projecte de muntatge. 
• En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i 

els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 
• En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 

convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que 
es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 
• El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un 

tècnic competent. 
• És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de 

baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment 
subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

• Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans 
millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

• És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la 
bastida  saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

• Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà 
de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 
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Emmagatzemant : 
• Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. 

Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-
los si calgués. 

• S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten 
en condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 
BASTIDES PENJADES. 
• S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a 

terra i amb la corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 
• Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no 

quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 
• Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components 

de la bastida. 
• Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons 

enbridats. 
• Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres 

tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 
• La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
• La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
• S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
• Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
 
BASTIDES DE CAVALLETS. 
• No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
• Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
• La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
• En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana 

perimetral. 
• L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
• El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 
MÀQUINA DE TREPAR. 
• En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran 

emprar ulleres antiimpactes 
• En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces 

abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar 
mascareta amb filtre mecànic contra la pols. 

• El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 
PISTOLA FIXA-CLAUS 
• El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, 

per tal d’evitar accidents per inexperiència. 
• En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la 

pistola i patir accidents. 
• En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i 

patir accidents. 
• Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
• Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
• No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
• No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
• L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó 
de seguretat si els calgués.  

 
 
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi 
de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
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• mòduls prefabricats, o 
• construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
• vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats 

amb seients i casellers individuals. 
• lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
• dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa 

per cada 10 treballadors. 
• inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de 

: un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes 
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

• menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop 
de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa 
d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es 
trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han 
de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la 
temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 
permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, 
i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. 
Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la 
zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la 
nit.  
 

Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Amposta, Novembre  de 2011 

 

 

 

Jaume Sagarra Sanz  

Arquitecte 
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4.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

Disposicions Generals 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada 
en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, així com la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de Reforma del marc normatiu de Prevenció de Riscos Laborals.  

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del 
projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades 
als riscos que comporti la realització de l'obra. 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general 
de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut 
a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra. 

El promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan l’execució de les obres 
intervingui més d’una empresa o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors 
autònoms.  

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

El promotor haurà d’efectuar a l’autoritat laboral un avís de l’inici de les obres, que es redactara 
segons la normativa vigent.  

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part 
del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per 
part de les Administracions publiques. 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi 
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels 
nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats 
en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció 
inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord 
amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
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La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra 
i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a 
l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 

Obligacions del contractista i sot-contractistes 

Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i en particular: 

-El manteniment de l’obra en un bon estat de neteja. 

-L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

-La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

-El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a 
la seguretat i salut dels treballadors. 

-La delimitació i acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en particular 
si es tracta de matèries perilloses. 

-L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.  

-La recollida de materials perillosos utilitzats. 

-L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 

-La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra.  

-Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

-Complir i fer complir al seu personal l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 

-Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions 
sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

-Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s’hagin d’adoptar en allò que es refereixi a seguretat i salut. 

-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en mat èria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra.  

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i en allò relatiu a les 
obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells 
contractats. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que se’n derivin de 
l’incompliment de les mesures previstes al Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximirà de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes. 

Obligacions dels treballadors autònoms 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en particular: 

-El manteniment de l’obra en un bon estat d’ordre i neteja. 
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-L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

-La recollida de materials perillosos utilitzats. 

-L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 

-La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra. 

-Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

-Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

-Adjustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials 
previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol 
mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués establert. 

-Complir amb les obligacions establertes pels treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals.  

-Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat al Reial Decret 1215/ 1.997. 

-Triar i utilitzar equips de protecció individual als termes previstos al Reial Decret 773/1.997. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les 
Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels 
òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques 
competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li 
reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 

 

Paralització dels treballs  

Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, observés incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment al Llibre 
d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i 
salut dels treballadors, disposar la paralització de determinats treballs o, en el seu cas, de la totalitat de 
l’obra. 

Donarà compte d’aquest fet als efectes necessaris, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en que es realitzi l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als sot-
contractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

 

Drets dels treballadors 

Els contractistes i sot-contractistes deuran garantir que els treballadors rebin una información 
adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que es refereixin a la 
seva seguretat i salut a l’obra. 
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Una còpia de Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al centre 
de treball. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un 
avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  

 

5.- NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - RD 
1627/1997. 24 octubre  (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  

- REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - Ley 54/2003. 
12 diciembre  (BOE 13/12/2003) 

- REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN - RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97).  
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, 
Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

- REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA - RD  
2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
- RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO - RD 486/1997, 
14 de abril  - (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

- LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN - LEY 
32/2006 (BOE 19/10/06) 

- MODIFICACIÓN DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  - RD 604 / 2006 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES  
- RD 487/1997, de 14 DE abril (BOE 23/04/97) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN - R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO - R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 



1106  XEM.   PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL D’UNA XEMENEIA DE FÀBRICA   –   Promotor:   AJUNTAMENT D’AMPOSTA  

JAUME SAGARRA SANZ  –  arquitecte  –  c/ Major, 36   43870 Amposta -  tel. 653 300 277  jsagarra@coac.cat  EBSS     61/64 
 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO -  R.D. 665/1997.  12  mayo  
(BOE: 24/05/97) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO - R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 07/08/97)  transposició de la 
directiva 89/655/CEE  modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

- PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO DURANTE EL TRABAJO - R.D. 1316/1989 . 27  octubre -   (BOE: 02/11/89) 

- PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO - R.D. 614/2001 . 8  junio (BOE: 21/06/01) 

- INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS -  R.D  988/1998  (BOE: 03/06/98) 

- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN -   
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)  O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener 
de 1956 Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

- ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO  O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

- REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 
14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

- INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. R.D. 
836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

- REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO O. de 31  
octubre  1984 (BOE: 07/11/84) 

- NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  O. de 9 de marzo DE 1971  
(BOE: 16 I 17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

- S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener 
de 1998   (DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

- CASCOS NO METÁLICOS - R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

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

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

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

- CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS - R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75 

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