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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogu es 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 re ntat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions 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 pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar 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 presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 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 n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen anteced ents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determin ar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la D.F o el Responsable de la rece pció en el cas de centrals de formigó  
preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la rea lització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per ta l 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 instrucc ions 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’IN COMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les es pecificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B02 - EXPLOSIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat  amònic, absorbits en un producte plàstic 

com la nitrocel·lulosa. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar d e manera segura, sense risc per a les 

persones que el manipulin. 

Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'In dústria i Energia. 

Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la  garantia que ha superat els assaigs de 

fricció, de penetració i d'impacte. 

Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'a igua i de la humitat. 

La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora  negra embolicada amb diverses capes de fil 

i materials aïllants. 

El temps de combustió de la metxa ha d'estar deguda ment controlat. 

El detonador ha d'estar format per una càpsula d'al umini amb materials explosius a l'interior. 

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homol ogats i catalogats per la Direcció General 

de Mines. 

Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3 

Velocitat de detonació:  5000 m/s 

Temps de combustió de la metxa:  2 min/m 

Toleràncies: 

- Temps de combustió de la metxa:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a 

la manipulació, transport i custòdia ha d'estar deg udament qualificat i autoritzat. 

Sense que es produeixin cops o condicions que posin  en perill la seguretat del transport. 

L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres  elements. 

Els envasos i embalatges han de ser de materials in erts o apropiats a la naturalesa del seu 

contingut. Han d'estar homologats per l'Administrac ió competent i han de portar els 

corresponents senyals de perillositat així com etiq uetes identificatives  del seu contingut. 

Els senyals i etiquetes han de complir les caracter ístiques especificades en l'annex II del 

Reglament d'explosius. 

Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites p er la legislació vigent. En llocs 

expressament habilitats a l'efecte secs i que no es tiguin sotmesos a temperatures altes. La 

metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines. 

No es poden emmagatzemar en comú matèries incompati bles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou el subministrament dels eleme nts auxiliars que calguin. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se  aprueba el Reglamento Nacional del 

Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera ( TPC). 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0312010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

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 

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 jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Co lor 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 contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, 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’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% 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% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial 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 g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i refe rits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ 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 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi 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 àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat 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 co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s 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 obr es sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s 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 esp ecífica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses 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 cl asse específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
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│  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 autoritzad a 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 pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es  requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls 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 zo na 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 q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n de constar com a mínim les següents 

dades: 
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- 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 relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres 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 adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
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’exi git 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 documentac ió: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta 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 contr ol documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l’article 28 de la EHE. 
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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 ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia d el distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspe cció  a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar  la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els as saigs següents per a verificar la 
conformitat de las 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 se c (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 reali tzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per r ealitzar els assaigs corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi a mb 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 instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes  les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la ut ilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i a provar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equiva lent 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 d e 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 val ors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder reali tzar 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 procede nts de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formig ó d’ú s no estructural. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 
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- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a pavimen ts 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques ref redades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 

d’ una planta legalment autoritzada per al tractame nt d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderroc s 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 jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

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 estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2 ) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, 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’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% 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. 
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a 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 pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 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 + mort er:  >= 95% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb 

 S'han considerat les següents utilitzacions de les  graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC -1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fra ccions de granulat gruixut que s’utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava)  utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

16 
  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peç a i una beina o armadura que for mi 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 form igona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 d el gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en e ls que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àri d gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or 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 sego ns UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma  de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un lí quid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats grui xuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 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):  N ul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
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- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5 % 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi s egons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi 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 àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat 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 contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natur al, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar rest es d’argila, margues o altres materials 
estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam í s 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La com posició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques  del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes de l material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de  ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistem a previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici:  > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid de l tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metx inal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixud a es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de fi ltre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny n atural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà ú nicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de fil tre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, 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: 
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- 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  comprova r 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 zon a ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar  per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedi n protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del gr anulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales 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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a 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. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n 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 relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
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 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres 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 adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
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’exi git 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 documentac ió: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació  que 

garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes 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 contr ol 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 ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia d el distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspe cció  a la planta de fabricació, a poder 
ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar  la idoneïtat per a la seva fabricació. En 
cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els as saigs següents per a verificar la 
conformitat de las especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 
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- 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 se c (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 magn èsic (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 cert ificat 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 següent s 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 ma terial, 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 instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les  especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’e stabliment de les dosificacions aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de t reball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INC OMPLIMENT 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.  
 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B043 - PEDRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pedra de forma irregular per a la construcció de mu rs, fonaments, etc, d'extracció recent, 

provinent de pedreres autoritzades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 - De pedra arenisca 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes o rgàniques. 

Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'acci ons atmosfèriques. 

Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser  exposada a les flames. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

21 
  

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so c lar. Els fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la 

DF. 

Ha de tenir bona adherència amb els morters. 

Coeficient de saturació:  <= 75% 

 Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PI ET-70):  <= 1% 

 Absorció d'aigua:  <= 2% 

 Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 

 PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de colo r uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus  feldespats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la  roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 120 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a  caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 50 N/mm2 

Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 

PEDRA ARENISCA: 

Ha de provenir de roques constituides per sorres de  quars amb els seus grans units amb un 

aglomerat. 

No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argi losos o calcaris. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb 

terres o altres materials que puguin alterar les se ves característiques. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts 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.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

22 
  

B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva  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 co ntacte 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 am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut 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: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

23 
  

│       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 compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de 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 s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
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La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es 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’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b 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 especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción 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 circulac ión 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, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar ac ompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça e nregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabric ant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especifi cacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, 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 si mplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabrican t va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 

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 ci ment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de sub ministrament 
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- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etique tat 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 c iment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subm inistrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons 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 cimen t 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marc atge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostr ar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons 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 manipulac ió i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 

 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, 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 barrej ada 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 p ropietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 

 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% 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

27 
  

- 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 la estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, 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 p ressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitg es d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de p oder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques . 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e 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 subminist rada 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. Pa rte 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord 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:   
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     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fab ricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documen tació 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’esm entada 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 complime nt 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 h a de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat  
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatg e 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al men ys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de 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 c onforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de materi al de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponen ts a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar e ls 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, mensualme nt i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de reali tzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves carac terístiques 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, un a per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà d e 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’IN COMPLIMENT: 
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’obr ir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055STB0. 
 
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 l a dispersió de petites partícules d 'un 

lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un  agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid  o viscós 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 lí quides, més o menys volàtils, procedents de 

la destilació del petroli i del quitrà respectivame nt. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat  variable, preparat a partir del residu 

brut obtingut a la destilació destructiva del carbó  a altes temperatures. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà u n tipus determinat de betum: 
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminó s segons el indicat a la taula 
542.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM -3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en 
calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1. 
 Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3 
els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c. 
En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la  categoria de transit pesat. 

Es podran utilitzar també betums modificats amb cau txú  equivalents als betums modificats de 

aquestes taules, sempre i quant compleixin les espe cificacions del article 215 del PG3. En 

aquest cas a la denominació del betum se li afegirà  una lletra C majúscula per tal d’ indicar 

que el agent modificador es cautxú procedent de pne umàtics fora d’ús (segons el recollit a la 

ordre circular OC 21/2007). 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o sequ es. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins  el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada . 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <=  0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 

Assaig amb el residu de destil·lació: 
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- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bitumino ses aniòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │            Tipus emulsió                   │ 
│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │         │ 
│Saybolt (NLT 134) │      │      │      │      │      │         │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -     │ 
│Furol a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s │<=50s │ <=50s   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Contingut d'aigua │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │         │ 
│residual         │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │         │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │         │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Assaigs amb el   │      │      │      │      │      │         │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=    │ 
│lació:           │      │      │      │      │      │         │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=      │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │         │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMIN OSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, pod ran ser acceptades per la DF previa 

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o sequ es. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins  el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada . 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <=  0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bitumino ses catiòniques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │              Tipus emulsió                   │ 
│                 │──────────────────────────────────────────────│  
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2 │ ECI  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Saybolt (NLT 138) │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -    │ 
│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s │<=50s │<=50s │ 
│Furol 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s │  -   │  -  │ -    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Contingut d'aigua │      │      │      │     │      │     │      │ 
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│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │      │ 
│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │      │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Assaig amb el    │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 
│lació:           │      │      │      │     │      │     │      │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 
│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència 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 consis tent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 

     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 

     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 

- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 

     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 

     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 

     - B 60/70:  <= - 8ºC 

     - B 80/100:  <= - 10ºC 

- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 

     - B 60/70:  >= 90 cm 

     - B 80/100:  >= 100 cm 

- Punt d’inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 

- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Característiques del      │       Tipus betum       │ 
│      residu de pel·licula      │─────────────────────────│ 
│             fina               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment │            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
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│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

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 escal far-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 c m 

 - 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 escal far-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 massa (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%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escal far-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)         │          │         │          │          │          │ 
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│(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 
 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cister na. Els bidons han d’estar constituïts per 

una virolla d’ una sola peça, no han de tenir despe rfectes ni fugues, han de ser hermètics i 

no es poden utilitzar els usats anteriorment per em ulsions diferents. Les cisternes poden ser 

sense aïllament ni sistema de calefacció, si han co ntingut altres lí quids hauran d’estar 

completament netes abans de la càrrega. Les cistern es disposaran d’un element adequat per a 

prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions proteg ides 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 adeq uat per a prendre mostres. 

BETUMS ASFÀLTICS: 

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 aïl lats tèrmicament.  

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS  FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cister na. Els bidons han d’estar constituits per 

una virolla d’una sola peç a, no han de tenir despe rfectes 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 d e control de la temperatura situats en 

llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions proteg ides 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 prop ers 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 pe r a prendre mostres. Tots els tubs de 

càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
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El sistema de transport i les instal·lacions d’emma gatzematge han de tenir l’aprovació de la 
DF  que comprovarà els sistemes de transport i carr ega i les condiciones de magatzematge per 
tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen, 
es suspendrà la utilització del contingut del tanc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu  de compliment de les especificacions i/o 
document acreditatiu de homologació de la marca o s egell de qualitat i ho fa constar a 
l’albarà no requerirà presentar el certificat de ga rantia de qualitat. 
A la recepció de cada cisterna de subministrament d e betum s’exigirà l’albarà, un full de 
característiques i un certificat de garantia de qua litat 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 de betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del complim ent de les especificacions i/o document 
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà al menys el s egüent: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de betum 
- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de r eblaniment NLT 125 i recuperació elà stica 
segons NLT 329. 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següen ts dades: 
- Corba de pes específic en funció de la temperatur a 
- Temperatura màxima de calentament 
- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·l acions d’emmagatzematge  per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característique s 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 subministra  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) . 
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- Residu per evaporació (NLT-147). 
- Índex de penetració del residu (NLT-181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contrac tista, fora del pressupost d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de p resentar dubtes d’interpretació, la DF pot 
determinar l’execució dels assaigs que consideri op ortuns per tal de garantir les condicions 
exigides en el plec.  

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 reconeix ement de la marca, segell o distintiu de 
qualitat del producte, els criteris descrits a cont inuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.  
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o frac ció diària, excepte en cas d’ emulsions 
emprades en regs de adherència, imprimació i curat,  en els que es considerarà com a lot la 
fracció setmanal. 
De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys do s kilograms segons la NLT-121, a la sortida 
del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaig s:  
- 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’exe cució  de la obra, per cada tipus i 
composició de emulsió bituminosa, es realitzaran el s assaigs necessaris per a la comprovació 
de les característiques. 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment d e les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de le s 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 cont ractista els resultats de la totalitat dels 
assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució d e l’obra, i per a cada tipus i composició 
diferent de betum asfàltic s’exigiran  els resultat s següents segons la taula 215.1 de 
l’article 215 de la norma PG3/75 MOD3: 
- Sobre el betum original: 

     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-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 (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  

     - Variació del punt de reblaniment, anella-bol a (NLT-125) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment d e les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de le s cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al 
contractista la realització ineludible dels següent s 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 mínim tres cops durant l’execució d e 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 PG3/75 MOD3: 
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- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)  
     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 142 7) 
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
     - Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 1260 6-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola  (NLT-125)  
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’obra de cada partida es realitza rà 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’ equivalent de sorra se gons la UNE-EN 933-8.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió  bituminosa no 
compleixi alguna de les especificacions establertes  en les taules 213.1 o 213.2 del article 
213 del PG3 MOD3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 

MODIFICATS: 

La interpretació del resultat de l’assaig de penetr ació seguirà els següents criteris 

Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals  d’acceptació: 

- B 60/70: 

     - Interval menor (límit inferior/superior:  63 /67 

     - Interval patró (límit inferior/superior):  6 0/70 

- B 55/70: 

     - Interval menor (límit inferior/superior:  58 /67 

     - Interval patró (límit inferior/superior):  5 5/70 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta co mpresa en l’interval menor s’ acceptarà la 
partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran t res assaigs mé s amb la mateixa mostra i es 
calcularà el valor mig sencer més pròxim de les pen etracions obtingudes. S’acceptarà la 
partida de betum sempre que aquest valor mig estigu i dins de l’interval patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.  
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 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 p ot 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 
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- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons 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 am b 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 f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  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 submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. 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 vola nts 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 qua litat 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 d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e 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 oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 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 
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Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s 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, CE M 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 característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), 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 relac ió 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 aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  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 següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - 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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r 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 se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
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'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

40 
  

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
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’a rt. 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 i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a c ompressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assaja ran 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 neces sari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de pe netració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent 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 compr essió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexi ó: 
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     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reco negut, 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 quals evol 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 rec onegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plant es, 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 D.F podrà eximir la realització dels assaigs car acterístics de dosificació quan el formigó  
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió 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 projec te Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 projec te Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 projec te Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 ent re 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 cada scuna 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 co nsiderarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt e xigent. 
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 pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
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     - 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 espec ificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fab rica 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 f ormigó, 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 rebu ig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pa stades, 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 subminis trat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065L93B,B065L93C,B065710B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 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 p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons 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 am b 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 
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- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  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 submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. 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 vola nts 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 qua litat 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 d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e 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 oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 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 tipu s 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, CE M 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 característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
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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 relac ió 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 aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  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 següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

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               │ 
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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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r 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 se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
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'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’a rt. 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 i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a c ompressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assaja ran 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 neces sari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de pe netració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent 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 compr essió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexi ó: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reco negut, 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.  
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a quals evol 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 rec onegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plant es, 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 D.F podrà eximir la realització dels assaigs car acterístics de dosificació quan el formigó  
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió 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 projec te Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 projec te Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 projec te Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment 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 ent re 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 cada scuna 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 co nsiderarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt e xigent. 
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 pas tades 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 espec ificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fab rica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
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controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix f ormigó, 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 rebu ig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pa stades, 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 subminis trat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructur al a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II /B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves ro dades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder uti litzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificaci ons de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja  que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 
El control dels components s’ha de realitzar d’acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat s igui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat. 
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S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identifica ció d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja  i HNE- per a formigons no estr ucturals), la resistència a comprensió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 
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     - Tipus i quantitat d’additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

- Identificació del ciment, additius y addicions em prats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó  

- Hora límit d’ús del formigó 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó q ue no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0717000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulat s 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 a mb acabat  porós. 

El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de 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 additi us 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: 
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- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i cà rregues 

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s 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 resin es 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 adhesi us 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 13 48):  >= 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 m és: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 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 1 348):  >= 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 13 24):  >= 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 ob tingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 
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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 c ol· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (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 diss enyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especifica t 

 La classe del morter es defineix per la lletra M s eguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats 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/d esgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 

     - 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. 
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Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèri c:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord 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 fab ricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

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

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials 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 de l 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fa bricant per tal d'obtenir les propietats 

especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
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 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves pr opietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta) :   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-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 R eials 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 subministrame nt i recepció  del certificat de qualitat 

del fabricant, segons les exigències del plec de co ndicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setma nal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode est ablert 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 co rresponent certificat de garantia del 

fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l 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. 

 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge 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 3 6722. 

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 co mplir 

 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, galva nitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització . 

El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment d e 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 in tempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias. 
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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 a lambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo). 

 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extr em 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 l a 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 adequat s 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 di scontinuïtats, 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta. 
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CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 

 
 
B0A4 - VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o ga lvanitzats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació  amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 

llargària de la rosca, en relació amb la seva llarg ària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures,  rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de ma terial ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

  
 
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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A61600,B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 

els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0AC - CABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AC112D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pr etesats, postesats, telefèrics o 

funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer ga lvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de  ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima  o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclos os els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el des cablejat. 

Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  + 0,05 mm 

 - Llargària: 

     - Fins a 400 m: + 5% 

     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessàri a a l'obra, greixats i etiquetats amb les 

següents dades: 

- Fabricant 

 - Tipus de cable i composició 

 - Resistència dels filferros i càrrega total admis sible 

 Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fust es, 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generale s 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2C000 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2C000BQWI,B0B2C000BQWG,B0B2C000BQWE,B0B2C000BQWC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 
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 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n 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 e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats 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’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (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 e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
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- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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’e specificat 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 seg üent (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 nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

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 requ isits 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 requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques 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 el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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: 
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 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n 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 espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- 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 protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e 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 superf icial 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d’origen i la fà brica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l’especifi cat 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 ful l de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homol ogació 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 dià metres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UN E-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 especia ls de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assai g que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s’ha d’incloure la i nformació 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 S D 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas e n 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 nus os 

- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procé s de soldadura 

 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Els productes d’acer per a armadures passives no ha n 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 e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats 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’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (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. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits 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 requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques 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 el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

65 
  

          - 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 corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n 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 espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- 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 protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e 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 superf icial 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

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 e l país d’origen i la fà brica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l’especifi cat 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 ful l de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homol ogació 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 dià metres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UN E-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 especia ls de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assai g que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s’ha d’incloure la i nformació 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 S D 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas e n 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 nus os 

- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procé s de soldadura 

 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC3410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb c artó. Eventualment amb altres plaques o 

làmines adherides a la cara interior, o formen un e nvà de dues cares vistes, amb l'interior 

reblert amb una retícula de cartó. 
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- Plaques de guix laminat: 

     - Plaques de guix laminat tipus A 

     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb  capacitat d’absorció d’aigua reduïda) 

     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per  a exteriors) 

     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb  la cohesió de l’ànima millorada a altes 

temperatures) 

     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques bas e de guix) 

     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb  densitat controlada) 

     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb  resistència millorada) 

     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb  duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllame nt tèrmic o acústic: 

     - Transformats classe 1 

     - Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 

    - Transformats laminars 

    - Transformats especials (placa perforada) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 

a normes segons l'ordre 14-1-1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com a ra cops, bonys, taques, etc. 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a cà rrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  160 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  400N 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  210 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  550 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  250 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  650 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  16,8 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  43 x t (N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R: 

     - Gruix nominal 12,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  300 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  725 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  360 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  870 N 

     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  24 x t (N) 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  58 x t (N) 

- Plaques tipus P: 

     - Gruix nominal 9,5 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  125 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  180 N 

     - Gruix nominal 15,0 mm: 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t transversal:  165 N 

          - Càrrega de trencament a flexió en senti t longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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Característiques essencials per a plaques  desniade s a rigiditzar estructures de fusta per a 

murs exteriors i estructures de fusta per a teulade s apuntalades: 

- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situac ions d’exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials per a plaques per a con trol de la difusió de la humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE- EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 1 2572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d’ús: 

- Resistència a l’impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Les plaques de guix laminat han de designar-se de l a següent manera: 

- L’expressió: “Placa de yeso laminada” 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d’anar marcades de manera clara e i ndeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 

l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la  documentació comercial que acompanya l’ 

enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identif icació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de d esignació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Toleràncies: 

- Amplària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combina des:  + 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària: 

     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combina des:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix: 

     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combina des: 

          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=g ruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 

0,1 mm) 

- Rectitud d’arestes:  < 2,5 mm/m d’amplària (segon s procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell a finat i el cantell semirodó afinat) 

     - Fondària de l’afinat del cantell:  entre 0,6  i 2,5 mm 

     - Amplària de l’afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus  H1, H2 i H3: 

     - Capacitat d’absorció d’aigua superficial:  = < 180 g/m2 

     - Capacitat d’absorció d’aigua total: 

          - Plaques tipus H1:  =< 5% 

          - Plaques tipus H2:  =< 10% 

          - Plaques tipus H3:  =< 25% 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l’aïllament han de complir les re spectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN  520 

- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de comp lir la norma EN 13164 
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- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poli isocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la 

norma EN 13165 

- Aïllament d’escumes fenòliques (PF):  Ha de compl ir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la nor ma EN 13162 

Els transformats de  plaques de guix laminat han de  designar-se de la següent manera: 

- L’expressió: “Transformado de placa de yeso lamin ado” 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix) i escairat ,si s’utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord 

amb EN-520 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió:  

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversa l:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudin al:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resi stències tèrmiques de tots els components i 

s’expresarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d’ús: 

 - Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Els transformats de plaques de guix laminat procede nts de procesos secundaris han de designar-

se de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix)  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 141 90): Ha de complir 

Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 14190) 

Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 14190) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

Protecció davant rajos X:   

- Quant l’ús del transformat sigui protecció davant  rajos X  mitjançant incorporació de làmina 

de plom ha de declarar-se el guix en mm d’aquesta l àmina. 

Altres característiques essencials que depenen de l es condicions finals d’ús: 

  - Resistència al impacte 

  - Aïllament davant del soroll aeri 
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  - Absorció acústica 

Toleràncies: 

 - El fabricant declararà les toleràncies i quan si gui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precint ades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del  terra sobre travessers separats no més de 

40 cm i en llocs protegits de cops i de la interpèr ie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definicion es. especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminad o. Definiciones. Especificaciones y métodos 

de ensayo. 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso la minado con aislamiento térmico acústico. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso la minado procedentes de procesos secundarios. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestació o 

Característica: Altres,  

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos su bjectes a reglamentacions sobre reacció al 

foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta p er a murs amb càrrega de vent o per 

estructures de fusta per a sostres,  

 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per 

estructures de fusta per a sostres de Prestació o C aracterística: Altres,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestació o 

Característica: Reacció al foc. Productes que compl eixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada,  

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentaci ons sobre reacció al foc:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per 

estructures de fusta per a sostres de Prestació o C aracterística: Resistència a l'esforç 

tallant,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions  sobre reacció al foc de Prestació o 

Característica: Reacció al foc,  

 - Productes per a rigidització d'estructures de fu sta per a murs amb càrrega de vent o per 

estructures de fusta per a sostres de Prestació o C aracterística: Resistència a tallant:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de l a següent manera: 

- L’expressió: “Placa de yeso laminada” 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 
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- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llar gària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d’anar marcades de manera clara e i ndeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 

l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la  documentació comercial que acompanya l’ 

enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identif icació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de d esignació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 
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 s í mbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent: 

     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma  EN 520 

     - Per als transformats de plaques de guix lami nat:  la norma EN 13950 

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

- Informació sobre les característiques essencials  pertinents indicades a la taula ZA.1 de la 

norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 

transformats de plaques de guix laminat  

 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0,B0D6U005,B0D6U140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge │─────────────────────────────────────────────│  
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D75000,B0D71130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares :  >= 0,6 N/mm2 
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Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una c ara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafo ns entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el grui x, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperf ectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment est anca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP600,B0DZA000,B0DZU010,B0DZ4000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els 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'e ntramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques 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 as sentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com  a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions de l formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès 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 e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 

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 D.F un certificat on es refl ecteixin les característiques del producte 

i els seus pos sibles efectes sobre el formigó, aba ns de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts al s usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels 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 ta l 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 respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E241B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleuge rs o amb la combinació d’ambdòs, 

utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o r evestides, estruc tures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edifi cació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

78 
  

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels bloc s següents: 

- Llis 

 - Rugós 

 - Amb relleu especial 

 - Esmaltats 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats  i aigua i pot contenir additius, 

addicions, pigments colorants o altres materials in corporats durant o desprès del procés de 

fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvoran cs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superfici al ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
 Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  < = valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/ mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 7 72-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l 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 el ements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

 - Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor decl arat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
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- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats  (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772 -2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor decl arat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= v alor declarat per el fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèri e i sense contacte directe amb el terra ni 

amb substàncies o ambients que perjudiquin física o  químicament el material constitutiu de la 

peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 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 princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts 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.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord 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 fa bricant 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 probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (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 con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, materia l, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G17L0D,B0G1U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un reves timent (parets, terres, taulells, etc.). 

Les pedres considerades són: 

- Gres 

 - Calcària 

 - Granítica 

 Els acabats superficials considerats són: 

- Serrada i sense polir 

 - Abuixardada 

 - Polida 

 - Polida i abrillantada 

 - Tosquejada 

 - Flamejada 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme  i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 

cavitats provinents de restes orgànics. 

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificult ar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfè rics i no gelable. 

La llosa ha de tenir un color i una textura uniform es a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sen se cantells escantonats. Les cares han de 

ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un s o clar i els seus fragments han de tenir 

les arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als m orters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF. 

Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetr es i amb el següent ordre:  longitud (l), 

amplada ( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s’han d’ extendre uniforme ment fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s’utilitzi algun materia l de farciment per a forats, discontinuï 

tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractam ent 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: 
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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 argiló s o calcinal. 

PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca c ristal·lina d'origen sedimentari 

constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excesivament bitumi nosa 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 se us feldespats característics. 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EX TERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 

L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

     - Dimensions (excepte si la pedra es subminist ra en grandàries aleatòries) 

     - Tractament químic superficial 
Les característiques següents han de complir a mb e ls valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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 U NE-EN 1341. 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respec te a les nominals: 

     - Classe 1 (marcat P1): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal =< 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 n ominal =< 700 mm:  ±  2 mm 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal > 700 mm:  ±  3 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues dia gonals: 

     - Classe 1 (marcat D1): 

          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 

          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 

     - Classe 2 (marcat D2): 

          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 

          - Llargària =>  700 mm  : 6 mm 

- Desviació de la mesura del gruix respecte al grui x nominal: 

      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a l a 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 
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          - 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’ AC ORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-

EN 12057  

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix infe rior a 12mm. 

Les característiques segü ents han de complir amb e ls valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma U NE-EN 12372 

- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norm a 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 1 2058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de comp lir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de compli r la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma 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 sóco ls i davanters d’escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 

- 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 <=3m m 

      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud 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  (plaquete s) 

- 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 e ls valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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 compl ir 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 1 469 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de com plir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de compl ir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norm a UNE-EN 14066 
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- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la  norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30     10% 

     -30<E<=80     ±3 mm 

     -E>80      ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots natu rals, els valors anteriors no són 

aplicables i el fabricant declararà les toleràncies  de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3m m 

      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud 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   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Localització d’ancoratges ( localització especifi ca, profunditat i diàmetre dels ancoratges 

del passador): 

     - Localització de l’eix mesurat al  llarg de l a longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l’eix mesurat al llarg del g ruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Les peces han d’anar protegides du rant 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 mitja ns adequats 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR: 
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilit at 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 impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para us o como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural  para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaq uetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Bald osas para pavimentos y escaleras. 

Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revest imientos 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): 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos externs i acabat de calçade s, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

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 no rma 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 classificaci ó 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 ju liol. El símbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca d’identificació i direcció decla rada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L’ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circ ulació 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a acabat de paviments exteriors pe r a zones d'ús peatonal i vehicular,  

 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes 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 m aterials 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. *** Pr oductes 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 mo dificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió),  

 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes 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 pr océs de producció que suposi una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'a ddició 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 
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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 fab ricant 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 imp ortador 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, famí lia petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ú s 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 d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord 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. *** Pr oductes 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 mo dificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors 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 fab ricant 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 imp ortador 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, famí lia 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 
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          - Resistència a l’ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d’aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l’ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d’aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent 

 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·L ECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1511215. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra c aigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigud es de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigu des de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctri ca 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detec ció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lective s 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus co mponents aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fab ricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i u tilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposi n d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament  
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de segu retat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabri cant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligato ri 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:   Obligatori 
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- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana l, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul,  plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i lím its d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i cor recta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectis ta. 
Complementàriament a les exigències de seguretat qu e s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè nci a o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball,  les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius de ls SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les pe rsones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manten iment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents p arts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia exte rna o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SP C, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complemen ts addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Le s trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus element s, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  co mplementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les pe rsones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors  que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel p rojectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts  accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir feride s. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats,  disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presè ncia de forma que no impliquin p erill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.  
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que  treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC  o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció el èctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavam ent i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presènc ia de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï  ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb  conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, g asos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empre sa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats al s seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o al tres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumd ants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcc ió , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions p roduïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a  criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge;  Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de trebal ls (no exposició a riscos suplementaris 
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durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els se lectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’  ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les op eracions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel perso nal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció  dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment an ul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals  beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de disp ositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament d els SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació si gui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rig idesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introdu cció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre de l possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.  
El projectista, fabricant o importador, garantirà l es dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es do tarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el  menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi  l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amar rament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà  de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà l a documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i a mb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàri es per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difí cils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin mu ntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador h aurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sos tre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns cri teris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a : 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’u na meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebu ts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus compon ents disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a comp romís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’a creditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills ass ociats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses  i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).  
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessa ri reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aport ar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el q ualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes u tilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
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- Solucions adoptades per a prevenir els perills qu e presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment de ls SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprov ar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes  de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixa des pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreix aran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del p rojectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments ampl is i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i l es entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conform itat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel s eu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb indepen dència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, relativo a las disposiciones de aplic ación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Req uisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FO RMACIÓ DE SOSTRES 
B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LV0FHX,B4LV0BHQ. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element monolític pretensat o armat, amb cantell to tal constant, dividit en una placa superior 

i inferior (també denominades ales), unides per àni mes verticals, formant així alveols com a 

forats longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical 

simètric. 

Dimensions de les plaques pretensades: 

- Cantell <= 450 mm 

- Amplària<= 1200m 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  
Cada placa ha de poder ésser perfectament identific able i permetre la seva traç abilitat  fins 
a la posta en obra des del lloc i data de producció . 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, coc ons, discontinuï tats en el formigonament, 

superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'a ltres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides 

a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establer tes en la norma EHE-08 

i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 
 Podran utilitzar-se ciments que compleixin les con dicions establertes en la normativa vigent 
i corresponguin a la classe resistent 32,5 o superi or. 
L’acer de pretesat ha de complir: 
  - No es poden utilitzar barres per armar 
  - Diàmetre màxim filferros<= 11mm  
  - Diàmetre màxim cordons <= 16 mm  
Barres longitudinals: 
  - L’acer per armar longitudinalment  s’han de dis tribuir uniformement en l’amplària dels 
elements i la distància màxima entre centres de due s barres <=300mm. 
  - En les ànimes més externes ha d’haver al menys una barra. 
  - La distància de separació entre barres ha d’éss er  horitzontalment >= ( grandària màx. 
àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=di àmetre de la barra; i verticalment >= ( 
grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm  i >= al diàmetre de la barra 
Barres transversals: 
  - Plaques <= 1200mm no necessiten armat transvers al 
  - Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal  d’acord amb la càrrega i com a mínim 
barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm. 
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Tendons de pretesat: 
  - Els tendons s’han de distribuir uniformement a través de l’amplària de l’element 
  - Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 ten dons  
  - Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mí nim 
  - Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim 
  - La distància entre tendons horitzontalment >= (  grandària màx. àrid de beurada del 
formigó) + 5mm o  >=20mm i >=dià metre de la barra;  i verticalment >= ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la  barra. 

La superfície de les plaques per a utilitzar-les am b una capa de compressió realitzada in-situ 

ha de tenir les caracterí stiques que indica l’apar tat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1 
No s’admeten fissures horitzontals en l’ànima  d’ac ord amb UNE-EN 1168 

Toleràncies: 
Tolerà ncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 
- Cantell placa:  
     - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm 
     - h >=250 mm: ± 15 mm 
     - 150 mm< h <  250 mm es fa interpolació linea l 
- Gruix de l’ànima: 
     - Ànima individual: -10 mm 
     - Total per placa (suma d’ànimes): -20 mm 
- Gruix mínim de l’ala (sobre i sota alvèols): 
     - Ala individual: -10 mm , +15mm 
- Posició vertical de l’armadura en el costat tracc ionat. Barra individual, cordó o cable: 
     - h <=200 mm: ± 10 mm 
     - h >=250 mm: ± 15 mm 
     - 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
     - Valor mitja per placa: ±7 mm 
Tolerà ncies per a objectius constructius: 
- Longitud de la placa:  ±25 mm 
- Amplària de la placa:  ±5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longi tudinalment:  ±25 
Toleràncies per al recobriment formigó:  
- Recobriments mínims d’acord amb taula 37.2.4 i to lerància 0 d’acord amb EHE 08 punt 37.2.4 
- Veure indicacions en UNE-EN 1168  
Forma del junt longitudinal: 
- Veure UNE-EN 1168 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de produc ció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories pe riòdiques del control de producció en 
fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificac ió; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic ( de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant ) 

   - Aïllament al soroll aeri i transmissió del sor oll per impacte 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
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   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ eti quetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques es sencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simpli ficada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En cada subministrament d’elements resistents que a rribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element r esistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat e stan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu 

L’element resistent que resulti malmè s quedant afe ctada la seva capacitat resistent en els 

processos de transport, descarrega i manipulació, n o s’ha d’utilitzar en l’obra 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pre tensades s’han d’apilar netes sobre suports 

– que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària 

superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi  fabricant 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, desc àrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts esp ecificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigó n. Placas alveolares. 

UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4P1 - PILARS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4P11635. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat de formigó armat apte per a res istir les sol·licituds de càlcul i els 

esforç os de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, coc ons, discontinuï tats en el formigonament, 

superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'a ltres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establer tes en la norma EHE-08 

i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 

La peça ha de resistir, amb l'apuntalament necessar i, els esforços originats durant la seva 

col·locació i posada a l'obra. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1. 

L’arqueig de la peça en sentit longitudinal:  ±L/70 0  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de produc ció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories pe riòdiques del control de producció en 
fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificac ió; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  
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   - Resistència última a tracció i límit elàstic ( de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant ) 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ eti quetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques es sencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simpli ficada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En cada subministrament d’elements resistents que a rribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element r esistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat e stan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu 

L’element resistent que resulti malmè s quedant afe ctada la seva capacitat resistent en els 

processos de transport, descarrega i manipulació, n o s’ha d’utilitzar en l’obra 

Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de l es peces a l'obra. S'han de col·locar  en 

el moment que es reben per tal d'evitar que s'alter in les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormig ón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PA453H,B4PA445B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat autoresistent de formigó precom primit amb les armadures actives preteses i 

passives, apte per a resistir les sol·licitacions d e cà lcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
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informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08 

, en especial les que fan referència a la seva dura bilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en 

funció de les classes d'exposició. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. Les armadures actives de la biga  han d'estar formades per filferros, 

barres, torçals, cordons o cables d'acer de resistè  ncia alta i han de complir amb el que 

s'especifica a l'art. 34 de la norma EHE-08. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d ’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
      -Sistema 2+:Certificació de control de produc ció en fàbrica per un organisme d’inspecció 
notificat (inclou auditoria inicial i auditories pe riòdiques del control de producció en 
fàbrica). 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificac ió; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst ; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic ( de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant ) 
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   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ eti quetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques es sencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especi ficacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simpli ficada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabr icant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabr icat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

En cada subministrament d’elements resistents que a rribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element r esistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb l es dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat e stan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte exec utiu 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, desc àrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts esp ecificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormig ón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
B4PQ - ESCALES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PQU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat autoresistent de formigó armat per a la formació d’ escales, apte per a 

resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
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En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aq uest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, coc ons, discontinuï tats en el formigonament, 

superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'a ltres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó) es descriuen en UNE-

EN  13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades en la instrucció EHE -08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establer tes en la norma EHE-08 

i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 

La peça ha de resistir, sense necessitat d’apuntala ment, els esforços originats durant la seva 

col·locació i posada a l'obra. 

La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó  i de les 

armadures i la seva disposició dins de la peça, han  de ser les especificades en la DT. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1punt 4.1 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. El formigó no ha de tenir defect es de vibratge. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Resistència característica estimada del formigó (F est) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 

Toleràncies: 

- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 

- Llargària:  ± 20 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, desc àrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts esp ecificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE M ALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AA211A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZAF0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d' immersió contínua, que forma el pal del 

reixat. 

 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de  2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl· lica  

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
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Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintu ra de pols de zinc amb resines (galvanitzat 

en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la mall a amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a  la seva fixació als elements de suport i 

els mecanismes d'apertura. 

DAU DE FORMIGÓ: 

Ha de portar els forats per a la fixació dels eleme nts verticals del reixat. 

No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 

 - Rectitud:  ± 2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

DAU DE FORMIGÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament  ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GU IX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6BZ1A10,B6B12411,B6B11411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per u n procés d'immersió contí nua per a suport 

de tancaments de cartó-guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques ge omètriques i dimensionals que els siguin 

pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i conti nu en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 

alguna de les classes següents (segons les normes E N 10326 o EN 10327): 
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- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA 095 

- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ1 00 

El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llar gària nominal i l’amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l’estructura de supor t de les plaques de guix laminat han de 

designar-se de la següent manera: 

- La expressió “perfilería metálica” 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimens ions nominals, en mm, en l’ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Els perfils han d’anar marcats de manera clara e in deleble, amb la següent informació com a 

mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identific ació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

 - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l’ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1 ,0 mm 

- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nomina l) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h= distància que es separa d’una superfície 

plana l’extrem no travat del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar la seva rectitud. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

+- ------------------------------------------------ --------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦  Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦-------------------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦  Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦ ---------------------¦---------¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦  Altres              ¦    4    ¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦  Tots                ¦    4    ¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                      ¦         ¦ 

+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabri cant 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la 

perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la 
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documentació comercial que acompanya al producte) i  ha d’anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

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

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera: 

     - Resistència a flexió, valor declarat 

     - Reacció al foc, Classe 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelle s característiques en les que sigui 

aplicable 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre super fícies planes, sense contacte amb el terra 

i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso e n sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B137L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
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Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de l es substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir 

abans de 24 h des de la seva col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils es tan en funció de l’ús i venen regulats per 

la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions  és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsi t, excepte vies ferrovià ries i capes de 

rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F +S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i es tructures de contenció: F, R, F+S, R+S, 

F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+ D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: p rotecció costera i revestiment de talussos:  

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presse s: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S , R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures  subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

 Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ú s) 

- Característiques complementàries: 

     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV IS O 10722-1) 

     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), exce pte en túnels 

     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 1031 9), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costure s (EN ISO 10321) 

      - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 

     - Resistència a la degradació microbiològica ( EN 1225) 

     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions fe rroviàries 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 

 Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

- Característiques complementàries: 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

      - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte  en carreteres 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carre teres 
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Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Refo rç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36), excepte en moviments de terres i 

fonaments 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al  pla (EN ISO 11058), excepte en moviments 

de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

- Característiques complementàries: 

     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO  12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 1 2956) 

     - Permeabilitat a l’a igua perpendicularment a l pla (EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14 574) 

- Característiques complementàries per a condicions  d’us específiques: 

     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 103 19) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 122 36) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918 ) 

     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14 574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense union s. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 

del sol, la pluja i la humitat. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

Per als elements amb funció de filtració, reforç, d renatge o protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del  fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecc ió 

 Per als elements amb funció de separació: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (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 con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencia ls segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para uso en la construcción 

de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 

asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para uso en construcciones 

ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en movimientos 

de tierras, cimentaciones y estructuras de contenci ón. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en sistemas de 

drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en obras para 

el control de la erosión (protección costera y reve stimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 

construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 

construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en la 

contrucción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en los 

vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relaciona dos. Requisitos para su uso en proyectos de 

contenedores de residuos líquidos. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010,B7J500ZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar 

un junt entre materials d'obra per a que en quedi g arantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a │ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura │ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C │  20-30%   │ -45 - +200°C │ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C │  20-30%   │     -       │ 
│ó bàsica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C │   30%     │ -30 - +70°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 
│monocomponent   │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C │   10%     │ -15 - +80°C │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20° │ 
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30° │ 
│ó bàsica         │             │                       │         │ 
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│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35° │ 
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 
│                 │             │(polimerització ràpida) │         │ 
│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20° │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat. 

Base:  Polímers acrílics 

 MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada p er a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després d e la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 
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- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        │           Principal mecanisme d’adormiment        │ 
│                        │───────────────────────────────────────────────────│ 
│   DESCRIPCIÓ           │      Pasta de secat       │  Pasta d’adormiment   │ 
│                        │(en pols o llesta per l’ús) │     (Només en pols)   │ 
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│ 
│Pasta de farcit         │            1A             │          1B           │ 
│Pasta d’acabat          │            2A             │          2B           │ 
│Compost mixte           │            3A             │          3B           │ 
│Pasta sense cinta       │            4A             │          4B           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3) │5 cicles a -18°C │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4) │     (mm)       │UNE 104-281(4-4) │ 
│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfàltica │  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix o escuma de poliuretà) 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat (excepte la massilla per a pla ques de cartó-guix) 

 MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ , ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Producte   │        Ús previst         │ Característiques │  Sistema  │ 
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a tots els usos        │  Reacció al foc  │    3/4    │ 
│Material per a   │que estiguin sotmesos      │──────────────────│───────────│ 
│junts de plaques │a reglamentació de foc     │   Altres         │     4     │ 
│guix laminat     │───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a situacions i usos no │   Tots           │     4     │ 
│                 │contemplats anteriorment   │                  │           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 

i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar est ampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la  següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i u s previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ1010,B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar  i complementar l'elaboració de junts i 

segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques d e cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per  a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 

anivellar-se correctament i deixar una capa uniform e després de l'assecatge. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

109 
  

CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 

d'impermeabilització amb membranes. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

 Estabilitat dimensional de la cinta de paper : 

- Amplària< 0,4% 

- Longitud <2,5% 

Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses le s dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Limitacions de temperatura 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en  un envàs tancat hermèticament, en lloc 

sec. S'ha de protegir de les gelades. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Producte   │        Ús previst         │ Característiques │  Sistema  │ 
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a tots els usos        │  Reacció al foc  │    3/4    │ 
│Material per a   │que estiguin sotmesos      │──────────────────│───────────│ 
│junts de plaques │a reglamentació de foc     │   Altres         │     4     │ 
│guix laminat     │───────────────────────────│──────────────────│───────────│ 
│                 │Per a situacions i usos no │   Tots           │     4     │ 
│                 │contemplats anteriorment   │                  │           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant 

i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar est ampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la  següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar  el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i u s previst 

- Informació sobre les característiques essencials 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACION S I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Producte obtingut per la dispersió de petites partí cules de betum asfàltic en aigua o en una 

sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants quí mics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals colo idals (no iòniques) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separaci ó de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o sequ es. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins  el punt que no recuperi la seva 

consistència original mitjançant una agitació moder ada . 

Característiques del residu sec: 

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'ha n de formar bombolles ni reemulsificació 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 -  70% 

Sedimentació  als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6 ):  <= 5% 

Residu de destil·la ció en pes (UNE 104281-3-4):  3 0 - 65% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 10428 1-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 -  60% 

Residu de destil· lació en pes (UNE 104281-3-4):  4 0 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bom bolles, deformació de les lí nies ni 

lliscament 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense cliv elles 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha d e carbonitzar sense fluir 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
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Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 -  70% 

Sedimentació  als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6 ):  <= 5% 

Residu de destil· lació en pes (UNE 104281-3-4):  3 0 - 60% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 10428 1-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

 Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 -  1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes  (UNE 104281-3-4):  4 5 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bom bolles, deformació de les lí nies ni 

lliscament 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense cliv elles 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha d e carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directa. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bitu minosos y bituminosos modificados. 

Emulsiones asfálticas. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B83Z1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a aplacats. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplac ats 

- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 8 5 mm d'amplària 

- Estructura de suport per a panells compostos d’al umini, feta amb perfils verticals omega d’ 

alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de grui x, ancoratges regulables d’alumini, i 

estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacio ns mecàniques per a obra de fàbrica 

PERFILERIA: 

Els perfils han de complir les característiques geo mètriques, dimensionals i de forma, que els 

siguin pròpies. 
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No han de tenir marques de plecs, cops ni altres de fectes superficials. Han de tenir els 

forats necessaris per la seva fixació mecànica al p arament. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i conti nu en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 

alguna de les classes següents (segons les normes E N 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA 095 

- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ1 00 

El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llar gària nominal i l’amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l’estructura de supor t de les plaques de guix laminat han de 

designar-se de la següent manera: 

- La expressió “perfilería metálica” 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimens ions nominals, en mm, en l’ordre següent: 

     - Dimensions de la secció transversal 

     - Gruix 

     - Llargària 

Els perfils han d’anar marcats de manera clara e in deleble, amb la següent informació com a 

mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identific ació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

 - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L): 

     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l’ala: 

     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1 ,0 mm 

- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nomina l) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h= distància que es separa d’una superfície 

plana l’extrem no travat del perfil) 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

 GANXO D'ACER GALVANITZAT: 

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma q ue garanteixi l'ancoratge. La part 

davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 

Diàmetre:  >= 0,5 cm 

 Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  > = 2 cm 

 PLATINA: 

La superfície de la platina ha de ser plana i els a ngles i les arestes han de ser rectes. 

La part posterior de la platina ha de dur un tall h oritzontal amb les dues meitats resultants 

doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 

Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2 

Llargària:  >= 7 cm 

 Gruix:  >= 0,3 cm 

 Alçària:  >= 2,5 cm 

 Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  > = 2 cm 
 ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
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Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzo ntals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini , de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix.  
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa  d’ alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els s uports a la obra de fàbrica de l’edifici. 
Les perforacions han de ser colises, per tal de reg ular la posició dels perfils i els suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de t ubs d’alumini, i fixacions mecà niques 
adaptats al tamany de les safates, per tal de refor çar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipu s de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PERFILERIA: 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

+- ------------------------------------------------ --------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦  Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦-------------------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦  Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦ ---------------------¦---------¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦  Altres              ¦    4    ¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦  Tots                ¦    4    ¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                      ¦         ¦ 

+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabri cant 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la 

perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la 

documentació comercial que acompanya al producte) i  ha d’anar acompanyat de la següent 

informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

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

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 

manera: 

     - Resistència a flexió, valor declarat 

     - Reacció al foc, Classe 

     - Prestació No determinada (PND) per a aquelle s característiques en les que sigui 

aplicable 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 

GANXO I PLATINA: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso e n sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZRJ20,B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada 

 - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment  blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

 - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vin ílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomer ant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors res istents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'air e per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants ba rrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomera nt de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la  intempèrie i additius modificadors de la 

brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissol vent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura f ormada per copolímers de resines de 

poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per po limerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, form at per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca  per reacció química dels dos components 

 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílic s en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporac ió del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i la intempèrie 

 PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Inin flamable 
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 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació  dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'a cabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a d'endurir amb la humitat i el temps i ha 

de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha d e fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 215 13 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

 - Ha de tenir una consistència adequada per a la s eva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigment s, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
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Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'obser ven canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de co mplir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de comp lir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compli r 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregam ent i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30 °C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/ kg 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys mode rats 

 - Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectàn cia aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicaci ó. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - Ha de tenir bona resistència química als àcids d iluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al  sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 
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- Totalment sec:  < 1 h 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'obs erven canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de co mplir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de comp lir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 
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 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, e n els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làte x i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats a l sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9612470. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  tra nsversal adequada a les superficies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següent s: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de do nar un so clar en ser colpejada amb el 

martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni rest es orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les c ares del junt han d'anar treballades en la 

meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 30 0 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàme tre gran):  > 500 mm 

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 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i m ecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisel lament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vora des rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 6 mm 
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     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 6 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 

del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les p rotuberàncies i cavitats superficials han 

de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliuramen t, ha de figurar la següent informació  com 

a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 124 07) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tra ctaments superficials químics, etc. 

- 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 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para u so como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natura l para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B981U120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció  tra nsversal adequada a les superficies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següent s: 

- Pedra granítica 

 - Pedra de marès 

 S’han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de do nar un so clar en ser colpejada amb el 

martell. 

No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni rest es orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les c ares del junt han d'anar treballades en la 

meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 30 0 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàme tre gran):  > 500 mm 

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 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i m ecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 5 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 30 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre una cara texturada i una altra cara am b tall en brut:  ± 20 mm 

     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

- Desviació  admissible de les dimensions del bisel lament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

     - Tallat:  ± 5 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

     - Tallat:  ± 2 mm 

     - Tall en brut:  ± 15 mm 

     - Texturat:  ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vora des rectes: 

- Tall en brut: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 6 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 6 mm 
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     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 10 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 

- Texturat: 

     - Vora recta paral·lela al pla de la cara supe rior:  ± 3 mm 

     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm su periors:  ± 3 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l es cares frontals, quan siguin 

rectangulars:  ± 7 mm 

     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

     - Perpendicularitat entre la cara superior i l a vertical:  ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 

vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 

del 2% del valor declarat 

 - Irregularitats superficials: Els límits en les p rotuberàncies i cavitats superficials han 

de ser: 

- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

- Textura  gruixuda :  + 5 mm, - 10 mm 

  - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliuramen t, ha de figurar la següent informació  com 

a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 124 07) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referencia a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tra ctaments superficials químics, etc. 

- 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 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para u so como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natura l para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIM ENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRA TZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B9CZ1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials complementaris per a l'execució de pavime nts 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 superio r, de morter o de PVC 

 BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c àrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció e specificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments coloran tes. 

Els additius no han de contenir substàncies que pug uin perjudicar les característiques de la 

mescla un cop elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els aca bats 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 impedeixi n 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 pavime nt, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que per metin de muntar-la sobre la peça inferior o 

intermèdia. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n 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 evita r 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H12110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es 

posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 

S'han considerat totes les mescles contemplades a l 'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'ar gila, matèria vegetal, marga o d'altres 

matè ries estranyes. 
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 jus tificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altr es: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bit uminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de ded uir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrer a de procedència dels àrids, on es facin 
constar que acompleixen totes les exigències del PG -3 per a ser utilitzats en la fabricació de 
beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirad a de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de v etes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i  classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols miner al, s’han de complir les segü ents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, 
l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en  calent tipus formigó bituminó s, segons la 
taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la n orma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometri a de la fó rmula de treball (de la massa 
total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% d el pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total de ls granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-E N 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes tota l dels granulats 
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de bas e i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, 
el material procedent del fresat de mescles bitumin oses en calent, amb una proporció < 10% de 
la massa total de la mescla, sempre i quan no provi nguin de mescles que presentin deformacions 
plàstiques. 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fracci ons granulomètriques diferenciades, que 
s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la sev a introducció a les tremuges en fred. Cada 
fracció ha de ser suficientment homogènia i es podr à apilar i manejar sense perill de 
segregació, observant les precaucions que es detall en a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 
mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre  mínim de fraccions ha de ser de 3; per la 
resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exig ir un nombre superior  de fraccions, si ho 
estima necessari per complir les toleràncies exigid es a la granulometria de la mescla. 
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- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de  la resta, per evitar intercontaminacions. 
Si els apilaments es disposen sobre el terreny natu ral, no s’han de fer servir els 15 cm 
inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilamen ts s’han de construir per capes d’espessor 
no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las  càrregues del material s’han de col·locar 
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar  la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o submin istrament dels àrids, s’han d’ apilar per 
separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui 
pendent d’autorització el canvi de procedència d’un  àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bit uminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha de fixar el volum mínim d’apilaments 
abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser  
inferior al corresponent a un mes de treball amb la  producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’ob res petites, amb volum total d’àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricaci ó ha d’haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser  el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’a ssaig de tracció indirecta després 
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 

GRANULAT GROS: 

El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 

933-2). 

Els àrids seran de procedència natural o artificial . 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per  categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ 
ha de poder fabricar per trituració de graves proce dents de jaciments granulars ni de canteres 
de naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bitu minós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discont inues, per categories de trànsit pesant T1 
a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les 
partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de 
l’àrid final. 

El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha d e ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment tri turades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha 
de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apar tat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de 
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la nor ma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8)  ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de 
l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la no rma PG3/75 MOD7. 

GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 

El granulat fi pot procedir de la trituració de ped ra de pedrera o granulat natural, o en part 

de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la  proporció d’àrid fi n o triturat a emprar 
ha de complir els valors següents (% en massa del t otal d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot 
emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra , ha d’assenyalar la proporció mà xima de 
sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la 
massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en 
la mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros espec ificat anteriorment. 
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Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que mi llori alguna característica, en especial l’ 
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir  d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles 
inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 

POLS MINERAL O FILLER: 

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  

en el cas de mescles bituminoses en calent, o per e xtracció en la central de fabricació en el 

cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura;  o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitza r en mescles bituminoses en calent (% en 
massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adheri t dels àrids), haurà de complir: 

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 
│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ 
│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ 

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rod adura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta de l pols mineral, exclòs l’adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el  pols mineral adherit als granulats, 
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas pod rà  superar el 2% de la massa de la mescla, 
ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de 
rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les 
condicions exigides al d’aportació, el Director d’o bres podrà modificar la proporció mínima 
d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mesc la bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà  segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar d ins del fus granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis gr anulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus gr anulomètric més estret, amb una amplada 
màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063  mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, a nnex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a pa rtir d'hidrocarburs naturals, per 

destilació, oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una ab sència 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 consis tent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies mi nerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

MESCLA BITUMINOSA: 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central con tínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el seu 
contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de l a seva capacitat, sense desbordar. Per 
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mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid  fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus 
i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega en tre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de  mescles bituminoses, en centrals on 
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’al imentació d’aquest fos discontinua, desprès 
d’haver introduït els à rids, es pesaran i introdui ran els àrids procedents del fressat de 
mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgre gació, escalfat i mescla, s’agregarà  el 
lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, p er cada pasterada, i es continuarà 
l’operació de mescla durant el temps especificat en  la fórmula de treball. Si l’alimentació 
fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la 
resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador -mesclador s’aportaran els àrids procedents 
del fressat de mescles bituminoses desprès de la fl ama de forma que no hi hagi risc de 
contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’ àrid hauran d’estar uniformement 
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partíc ules total i homogèniament cobertes de 
lligant.  La temperatura de la mescla al sortir del  mesclador no excedirà de la fixada a la 
fórmula de treball. 

En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mesc la, es cuidarà la seva correcta 

dosificació, la distribució homogè nia, i que no pe rdi les seves característiques inicials 

durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula 
de treball, que ha d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després 
de la classificació en calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la po ls 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 de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per cada tipus de mescla segons la ta ula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 
de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de 
l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar a mb aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aporta ció, expressada en percentatge de l’à rid 
total amb aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbona t. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la 
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida  a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la  mescla bituminosa, referida a la massa de 
la mescla total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi  en instal·lacions de tipus discontinu , 
els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i p er a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament pr evi d’àrids i lligant. En cap cas s’ha 
d’introduir al mesclador àrid a una temperatura sup erior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es  fixarà  dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al ca s de betums millorats amb cautxú o de 
betums modificats amb polímers, en la temperatura d e mesclat es tindrà en compte el rang 
recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrre ga dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i a cabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la 
forma d’ incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del me sclador no ha de ser superior a 190º C, 
excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador,  en les que no ha d’excedir de 175ºC. A 
tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada 
pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de  la mescla en la descàrrega dels camions 
sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s’ha de realit zar segons els criteris dels À mbits de 
Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el l ligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’estable rt a la fó rmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ±  4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes tot al dels granulats 
     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm ( UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes  total dels granulats 
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- La tolerància admissible respecte de la dotació d e lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball serà  de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense 
baixar dels mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del bl au de metilè  (annex A UNE-EN 933-9) haurà 
de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalen t de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa inclosa la 
pols mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent  de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de 
lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor:  á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 
partícules d’àrid. 
També s’ha de tenir en compte que la relació  ponde ral recomanable entre els continguts de 
pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats am bdós respecte de la massa total d’àrid sec, 
inclosa la pols mineral), excepte justificació en c ontrari, ha d’estar  compresa entre 1,2 i 
1,3. 
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’à rid é s inferior o igual a 22 mm, o segons 
UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb co mpactació vibratòria durant 120 segons per 
cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de 
l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà  en comp te la deformació plàstica mesurada amb 
l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es f arà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el 
dispositiu petit, el procediment B en aire, a una t emperatura de 60ºC  i amb una durada de 
10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es  prepararan mitjançant compactador de 
placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la  UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en pr ovetes 
cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30,  aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui supe rior al 98% de la obtinguda en provetes 
preparades per compactació vibratòria durant un tem ps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-
32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig d e deformació en pista en l’ interval de 
5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,0 7 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega),  s’ha de seguir la taula 542.14b de 
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75  MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció in directa despré s d’immersió, realitzat a 
15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de 
l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es p repararan segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superi ors, les provetes s’han de preparar segons 
la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria dura nt 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 11.000 MPa. 
Les provetes per a la realització de l’assaig s’han  de preparar segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara. 
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura 
de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, e l valor de la deformació per a un milió de 
cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacion s. 
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de ca librar dià riament el flux de la cinta 
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i rec ollint i pesant el material existent en una 
longitud escollida. 
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud  de les balances de dosificació, així com 
el correcte funcionament dels indicadors de tempera tura d’àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aque lles que  es mostrin segregades, 
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb es cuma i aquelles mescles en les que 
l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no 
sigui a la vegada mesclador, també  les mescles que  presentin indicis d’humitat, i en la resta 
de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1 % en massa del total. En aquests casos de 
presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en 
calent. 
Els elements de transport han de ser camions de cai xa llisa i estanca, perfectament neta i que 
s’ha de tractar , per evitar que la mescla bitumino sa s’adhereixi a ella, amb un producte amb 
composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.  
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, du rant l’abocament a l’estenedora, el camió 
només toqui a aquesta amb els corrons previstos a t al efecte. 
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Els camions hauran de tenir sempre una lona o cober tor adequat per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el seu transport. 
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar t ot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la 
mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superio r a 50 km ó  45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricaci ó, ha de tenir experiència en aquest tipus 
d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon func ionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarrega r de comprovar, el nivell dels tancs d’à 
rids en fred, el funcionament de les seves comporte s de sortida, la combustió en el cremador, 
els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancam ent estanc de les seves comportes i el 
rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 
 
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'adherència de la mescla. 

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 inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidro carbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

MESCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación d e determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifica n parcialmente determinados preceptos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se ac tualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonad os. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de materials. Assaigs a realitzar a cada pa rtida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UN E-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10  
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè nci a: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-
3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de proce dència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-
10) 

Control de fabricació: 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A U NE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els as saigs amb la freqüència mínima següent: NFC 
A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitz ar són els següents: 
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     - En mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-E N 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuper ats (UNE-EN 12697-2) 

     - En granulats: 
          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 93 3-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys  un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6)  
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2),  en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes d e rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat 
gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o  quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5 ) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid co mbinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per cate gories de trànsit T00 a T3,1 segons el 
nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-2 1), determinat pel mètode del valor mig de 
4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, 
NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar s ón els següents:  
     - Assaig de resistència a les deformacions plà stiques mitjançant l’ assaig de pista de 
laboratori (UNE-EN 12697-22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 2 0 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció i ndirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 12697-
12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D U NE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     -  Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697- 8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i 
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de 
l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN  12697-32 per mides màximes superiors, 
aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada l ot es determinarà la densitat de referència 
per la compactació, definida pel valor mig dels últ ims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatg e CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniq ues Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades  en el paràgraf anterior, de cada procedè 
ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 
mostres, i amb elles es determinarà la densitat apa rent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3, 
i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar al s granulats abans de passar per l’assecador 
de la central de fabricació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han d e prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.  
El control de recepció s’ha de realitzar sobre most res preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descàrrega de la planta.  
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2  per dia, se n’ha de realitzar un durant el 
matí i l’altre a la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bit uminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicade s. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del 
granulat gros i una nova comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que 
superin la granulometria prevista. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

132 
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN MESCLES:  
Els resultats dels assaigs de granulometria de la m escla d’àrids i de la dotació de lligant, 
no han de  superar les toleràncies indicades respec te a la fórmula de treball. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica , contingut de buits i densitat aparent , 
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè),  contingut de betum, resistència conservada 
a tracció indirecta després d’immersió, resistència  a deformació plàstica, valor del mòdul 
dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de compl ir les condicions especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatu ra dins la planta, hauran de funcionar 
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la  fabricació i procedir a la seva reparació 
o substitució. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1R800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 

finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els  conductors els límits de les obres i els 

canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Con de plà stic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de l last 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les c ondicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han de 

garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l’estabilitat del con i la seva 

col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desa ctivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departame nt estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 

el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 

destinada, en funció de les condicions d’us previst es. La intensitat ha de garantir la seva 

percepció inclus en condicions climà tiques desfavo rables (pluja, boira, etc.), sense produir 

enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al p al de suport. 
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L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu h a de garantir el nivell fixació suficient 

sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 

corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin perjudicar 

la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacion s o defectes superficials que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 

formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilit zació i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

134 
  

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprue ba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 

advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC154F01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vidre format per varies llunes unides per calandrat ge i fusió en autoclau d'una làmina de 

butiral de polivinil intercalada, capaç  de proporc ionar una protecció contra atacs manuals o 

de projectils. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 

llunes no trempades, de paral·lelisme  en les seves  cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 

ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 

vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc. ). 

El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 

de les parts components. 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 

Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marz o de 1986" com a resistent a l'impacte 

manual amb la categoria indicada (A o B). 

Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/ 1986): 

- Categoria A: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

- Categoria B: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de c omplir 

     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de co mplir 

     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 

     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 

VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 

Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 

     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 

     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions quími ques (impressions i altera cions d'adherència entre les llunes i la 

làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat). 
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S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran  de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los tipos de blindajes  transparentes o translúcidos para su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub recte de secció circular, obtingut per un procé s d'emmotllament d'un formigó amb contingut 

baix de granulats fins. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, n i obturacions de la part porosa. 

Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tot a la seva llargària, excepte als extrems, 

que han d'acabar amb encaix. 

La superfície interior ha de ser regular i sense re baves. S'admeten petites irregularitats 

locals que no disminueixin la qualitat del tub ni l a capacitat del desguàs. 

Superfície d'absorció :  >= 20% de la superfície to tal 

Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrr ega de ruptura: 

- Diàmetre < 35 cm:  >= 10 kN/m 

- Diàmetre 35-70 cm:  >= 14 kN/m 

- Diàmetre > 70 cm:  >= 20 kN/m 

Capacitat d'absorció a 1 bar de pressió hidrostàtic a:  >= 50 l/min x dm2 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Mannin g:  <= 0,021 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: 

     - Diàmetre 15 – 25 cm:  ± 3 mm 

     - Diàmetre 30 – 40 cm:  ± 4 mm 

- Rectitud:  ± 10 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament  han de constar-hi les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Diàmetre nominal 

 - Número d'identificació de la sèrie o data de fab ricació 
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 Emmagatzematge: En llocs protegits del sol i de le s gelades. Assentats horitzontalmenent o 

verticalment sobre superfícies planes, o bé apilats  en posició horitzontal de manera que la 

càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixa fament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina de polietilè d’alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 

S’han considerat els elements següents: 

- Làmina amb nòduls 

- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos felt res sintètics. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de l es substàncies actives naturals del sòl. 

La geometria dels nòduls ha de correspondre a les i ndicacions de la DT 

Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja 

d’aquest recobriment sense adherir, corresponent a la amplada d’encavalcament, i la resta 

adherit a la part superior dels nòduls. 

Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N /60 mm 

Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 

Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 

Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, pe rpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 

Toleràncies: 

- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 

- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense union s. 

A cada rotlle han de figurar les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions 

- Pes per m2 

- Data de fabricació 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 

amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 

del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
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 sanejamen t. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a claveguer es 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 sanejame nt sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha d e 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 l es 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 sens e deformacions les càrregues interiors i 

exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millo nèsimes/°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 t ubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. 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 assai g 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 con formes a UNE-EN 1452-2. 

Els elements han d’ anar marcats o impresos directa ment sobre el tub a intervals d’1m. 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’ap titud del tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 
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-  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 

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 

- Longitud 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 t ubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 

Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’a plicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a me nys d’1m de l’edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d’evacuació d’aigües residuals de 

d’edifici.  

- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a mé s d’1m de l’ edifici al que es connecta el 

sistema de canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos esp ecificats 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 am b 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 con formes a UNE-EN 1401-1. 

Els elements han d’ anar marcats o impresos directa ment 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 l legible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o 

defectes que influeixin desfavorablement sobre l’ap titud del tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om 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 
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-  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) 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

   - 110-125:  0,3mm. 

   - 160:  0,4 mm 

   - 200-250:  0,5 mm 

   - 315:  0,6 mm 

   - 355-400:  0,7 mm 

   - 450: 0,8 mm 

   - 500: 0,9 mm 

   - 630: 1,1 mm 

   - 710:  1,2mm 

   - 800:  1,3 mm 

   - 900:  1,5 mm 

   - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i  la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 

1401-1 

- Longitud 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'ob ra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfí 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNI Ó 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 mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastifica do (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. 

 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la ext erior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

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 corr esponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42439H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 
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- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtic a del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 

en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions d e la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 

perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacion s següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells  selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marc at amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de co rrents diferencials amb components 

contínues, indicada amb els símbols normalitzats co rresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interru ptor o be sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situ ades de manera que quedin visibles i 

llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’alimentació aquests han d’estar 

clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 

la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegib les i no han d’estar situades sobre 

cargols, volanderes o altres parts movibles de l’in terruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió  qu e permeti el muntatge i el desmuntatge 

sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l ’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 

que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característique s de funcionament per mitjants diferents 

als específicament destinats a la regulació  de la intensitat diferencial residual de 

funcionament assignada o la de temporització defini da. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especific acions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 

portar marcades com a mínim les indicacions següent s: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a treballar a freqüències 

diferents a 50 Hz 
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- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’ amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marc at amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc di ferencial o bé sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes  marques han d’estar situades en un lloc 

tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interru ptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’entrada i els de sortida, aquests 

han d’estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 

la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i  no es pot fer sobre cargols, volanderes o 

qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especifica cions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionamen t assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual  de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marca t amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 

que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assig nada si difereix de la del interruptor 

automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la docum entació o manuals del fabricant hi ha 

d’haver l’esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 

l’apartat anterior. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part  

integrant de l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-E N 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als blocs 

diferencials fabricats segons les especificacions d e la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparat s per a anar muntats sobre perfils DIN 

normalitzats han de portar un sistema de fixació pe r pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adoss ats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic 

han de portar els borns de connexió per a la unió a mb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
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El fabricant ha de lliurar la documentació necessàr ia per a la correcta instal·lació de 

l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

con dispositivo de protección contra sobreintensida des incorporado, para usos domésticos y 

análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de  coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 

, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta p er 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 impac tes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW42000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors m agnetotèrmics o diferencials, 

tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors m anuals i protectors de sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a aparells de protecció 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 co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàri s per al muntatge d'un aparell de 

protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

145 
  

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 fe r disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials n ecessaris per al muntatge d'una pica de 

connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHNF - LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE  MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHNF5G40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llum antivandàlic per a làmpada de vapor de mercuri  de fins a 400 W. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb difusor troncocònic 

 - Amb difusor esfèric 

 - Amb difusor cubeta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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 d'estar esmaltades  al foc, en blanc l'interior del barret i 

de color la resta. 

Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-449 

 Aïllament (REBT):  Classe I 

 Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238) i potència m àxima de la làmpada: 
┌──────────────────────────────────┐ 
│Tipus        │   E-27   │   E-40  │ 
│─────────────│──────────│─────────│ 
│Potència (W) │  <= 125  │  > 125  │ 
└──────────────────────────────────┘ 

Diàmetre d'acoblament: 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│Difusor       │esfèric │cubeta plàstic │ 
│──────────────│────────│──────────────│ 
│Diàmetre (mm) │ 33-60  │      27      │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

Materials: 
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- Barret:  Alumini 

- Difusor:  Policarbonat 

 - Portalàmpades:  Porcellana 

 DIFUSOR ESFÈRIC: 

Ha d'estar formada per un difusor de forma esfèrica  i per un cos que suporta el difusor i el 

portalàmpades, i que té el sistema de subjecció amb  l'entrada de cables. 

AMB DIFUSOR TRONCOCÒNIC: 

Ha d'estar formada per un barret-reflector superior , un difusor troncocònic i una base que 

allotgi el portalàmpades i el sistema de subjecció amb l'entrada de cables. 

AMB DIFUSOR CUBETA: 

Ha d'estar formada per un cos superior, una cubeta reflectora articulada amb una frontissa amb 

el cos superior i un reflector interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjamen t per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público. 

* UNE 20354/1M:1995 Lámparas de descarga de vapor d e mercurio a alta presión. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminà ries, carrils de suport per a llums, 

projectors o elements de control, regulació o ences a 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 co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13B21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Lavabo amb suport mural,  amb suport de peu, amb su port de mig peu, per a encastar, per a 

semiencastar, per a fixar sota taulell o per a reco lzar sobre taulell o moble. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de  color blanc, unit íntimament al suport 

 - Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cer àmic i un acabat superficial ceràmic, unit 

íntimament al suport 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Cal que sigui impermeable. 

La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 

que en posició instal·lada, é s observable per una persona dreta a un metre de distància. 

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Les superficies han de ser llises i continues. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per  a la col·locació del conjunt d'aixetes. 

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguà s, de tal manera que permeti el buidat complert, 

sense que es produeixin embasaments. 

L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 

- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 

Toleràncies: 

- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
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 Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la cla sse de sobreeixidor i el cabal 

corresponent, d’acord amb UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 

- CL 20 : 0,20 l/s 

- CL 15: 0,15 l/s 

- CL 10: 0,10 l/s 

- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 1468 8 i UNE-EN 14296: 

- Aptitud per la neteja 

- Resistència de càrrega 

- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 

- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb d iferents dí gits; el nom de la Normativa 

(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si é s  necessari s’afegeix la capacitat del 

sobreeixidor (OF), l’aptitud per la neteja (CA), la  resistència de càrrega (LR) i la 

durabilitat (DA): 

  EN 14688 – CL 

  OF - CA - LR – DA  

La designació del lavabo per a ús col. lectiu es re alitza indicant amb diferents dígits; el 

nom de la Normativa (EN 14296), l’aptitud per la ne teja (CA), la resistència de càrrega (LR) i 

la durabilitat (DA): 

  EN 14296 – CA – LR – DA  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar est ampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la  següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fab ricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número de certificat CE o del certificat de co ntrol de producció, si és el cas. 

- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 1 4296 

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst (UNE-EN 14296) 

- Informació sobre les característiques essencials 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 

posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas. 

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Req uisitos funcionales y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos cole ctivos. 
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BJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14B213. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 

 - Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de  color blanc, unit íntimament al suport 

 En funció de la col·locació  els inodors poden ser : 

- Inodors murals, instal·lats en voladís separats d el terra. 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terr a. 

En funció d’on cauen els excrements els inodors pod en ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l ’aigua profunda que conté la tassa 

- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 

En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodo r i una cisterna pera formar un conjunt 

funcional 

- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d ’una sola peça tassa i cisterna. 

- Inodor independent, és el inodor que pot connecta r se a una cisterna o a un fluxor. 

Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 

litres indistintament. 

 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser uti litzats amb fluxor o altre dispositiu de 

descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega d e 6 litres com a màxim, o una descà rrega 

de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega 

reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega m àxim. 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 

- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

- Tipus C: Fluxor. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

 Han de portar el marcat CE de conformitat amb el q ue disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'ali mentació i dos forats per a la fixació del 

seient i la tapa. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  

- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 

- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 

- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 
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- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 

esquerdes 

- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 

- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació c orresponents, seient i tapa. 

El subministrador ha d’ aportar la documentació seg üent , que acredita el marcatge CE, segons 

el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de 

CTE: 

-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabric ant. 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació:  

- Sobre el mateix producte: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 

     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispos itiu de descàrrega 

- En la documentació comercial que acompanya el pro ducte:  

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

    - Dos últims dígits de l’any en el que el marca t es va fixar  

     - Direcció declarada del fabricant  

     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 

     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 

     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  

          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, ind ependent o conjunt d’inodor) 

          - Material de que està fabricat. 

          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega  i categoria del mecanisme de descàrrega. 

     - Informació sobre les característiques reglam entades: 

          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 

           - Prevenció del reflux 

           - Aptitud per a la neteja 

           - Resistència a les càrregues 

           - Durabilitat 

           - Substàncies perilloses 

           - Fiabilitat de la vàlvula 

           - Estanquitat  a  l’aigua 

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra e ls impactes i la intempèrie, en mòduls de 

dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, sepa rats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Esp ecificaciones técnicas. 

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros co n sifón incorporado. 
 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJ1ZS000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Accessoris d'aparells sanitaris. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari d e peu de porcellana sanitària o gres, amb 

acabat superficial d'esmalt cerà mic brillant de co lor blanc, unit íntimament al suport 

- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sa nitària o gres, amb acabat superficial 

d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 

- Suport regulable format per un cos amb dos forats , un per a facilitar la unió amb la banyera 

i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador  

- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'e scaire per a suport d'aparells sanitaris 

murals 

- Sifó no registrable de PVC injectat no plastifica t 

 - Maniguet de PVC injectat no plastificat 

 - Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma p er a abocador 

- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxi dants 

 - Accessoris per a inodors suspesos 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 

Cal que sigui impermeable. 

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 

llises. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Resistència a les variacions de temperatura (4 imme rsions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 

No han d'aparè ixer esquerdes ni clivelles 

Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper es merilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 

perdre la brillantor 

Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colo rant, eliminant-lo després):  No ha de 

deixar senyal de coloració 

Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 

deixar senyal 

Resistència als agents químics (àcid nítric): No ha n d'aparèixer diferències de tonalitat 

SUPORTS REGULABLES: 

No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fos a o encenalls. 

Alçària màxima del suport:  130 mm 

 Alçària mínima del suport:  75 mm 

 SUPORTS MURALS: 

Un costat del suport ha de tenir forats per a la co l·locació  de cargols contra el parament; 

l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari  amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a 

més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discon tinuïtats, exfoliacions ni d'altres 

defectes. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 
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 Les condicions de galvanització s'han de verificar  d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-

501. Han de complir les  especificacions d'aquestes  normes. 

SIFÓ O MANIGUET: 

Ha de tenir un interior regular i llis, amb els ext rems tallats perpendicularment a l'eix. No 

hi ha d'haver  rebaves, esquerdes, grans o d'altres  defectes. Ha de tenir un color uniforme. 

El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alç ària mínima de 50 mm. 

Diàmetre:  110 mm 

 Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 7 9°C 

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2  

Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 

Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 

Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 

 - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 

 Toleràncies per a maniguet: 

- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 

 - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 

 REIXA: 

La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i e l revestiment ha de ser continu al llarg de 

tota la superfície.  La goma no ha d'estar reseca i  no ha de tenir esquerdes ni d'altres 

defectes superficials. 

PASTA: 

Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sa ls, a les bactèries i a d'altres 

microorganismes. 

Pes específic:  9,2 kN/m3 

Humitat:  < 0,1% 

 Punt d'inflamació:  > 225°C 

Punt de degoteig:  + 60°C 

 Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 

 Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

TAPAJUNTS I MARXAPEU: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impac tes i de la intempèrie en mòduls de dues 

unitats i un nombre  màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 

TAPATUBS I REIXA: 

Subministrament: Amb les superfícies protegides. 

Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions per a la seva instal·lació 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

SUPORTS: 

Subministrament: Empaquetats de manera que no es pr odueixin danys. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 

SIFÓ I MANIGUET: 

Subministrament: En l'albarà de lliurement han de c onstar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes. 
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PASTA: 

Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Característiques de l'element contingut 

 Emmagatzematge: En el seu envàs 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SIFÓ I MANIGUET: 

UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inye ctados de poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado para unión con adhesivo y/o junta elás tica, utilizados para evacuación de aguas 

pluviales y residuales. Métodos de ensayo 

TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PAST A I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot  esser projectat i dirigit sobre un foc per 

l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manua ls els que han estat dissenyats per a 

utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicion s de funcionament te una massa menor o 

igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 

tipus registrat davant l’Administració i que dispos a d’un certificat estes per un organisme de 

control facultat per a l’aplicació del Reglament d’ Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 

extintor correspon plenament al del projecte presen tat per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma per manent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba l a Instrucción Técnica Complementaria ITC 

MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión refer ente a extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifi can los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC 

MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relat ivo a extintores de incendios. 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican  los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y 

adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técni ca Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento 

de Aparatos a Presión, referente a extintores de in cendios. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modi fica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Refer ente a Extintores de incendios. 

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica  la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre ext intores de incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb  les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que h a registrat el tipus al que correspon 

l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la  norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’e xtintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de t ipus 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compli ment de les exigències establertes al 
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra ince ndis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidor a, certificat final conforme la 
instal·lació s’ha executat segons normatives d’apli cació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra f ins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requi sits especificats en projecte, s’ha de 
verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d ’Indústries siderometal·lúrgiques i la 
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Terri torials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equi ps 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110 ) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utili tzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del cont rol efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes l es anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variaci ons del què s’ha contractat amb l’empresa 

instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de  decidir la substitució total o parcial del 

material rebut. 
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BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra  incendis. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a dete ctors 

 - Part proporcional d'elements especials per a cen trals de detecció 

 - Part proporcional d'elements especials per a sir enes 

 - Part proporcional d'elements especials per a pol sadors d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a hid rants 

 - Part proporcional d'elements especials per a col umnes seques 

 - Part proporcional d'elements especials per a boq ues d'incendi 

 - Part proporcional d'elements especials per a det ectors-extintors automàtics 

 - Part proporcional d'elements especials per a vàl vules de control i d'alarma 

 - Part proporcional d'elements especials per a ext intors. 

- Part proporcional d'elements especials per a para llamps. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a la instal·lació i no han de 

fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon f uncionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials n ecessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ211110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Papereres trabucables de planxa pintada amb base pe rforada, vores arrodonides i suports de 

tub. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebo rdonada doblement a la part superior i de 

planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforç os en els punts de subjecció dels suports. 

Els suports han de tenir elements que permetin el g ir 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 desp reniments 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 adequa da 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 supor t ha d'estar situat en el seu terç 

superior. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 

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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BQ4 - PILONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràct ils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots el s accessoris necessaris per a la seva 

instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de 

retracció. Han de portar tots els accessoris necess aris per a la connexió amb els mecanismes 

de regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BQ8 - ELECTRODOMÈSTICS 
BQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Eixugamans elèctric. 

CONDICIONS GENERALS: 

Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’orige n industrial  que acrediti el compliment  

de la normativa, la  seva recepció s’ha  de realitz ar comprovant únicament les seves 

característiques aparents. 

Motor: 100  W. 

Calefactor: 1800 W. 

Dimensions mínimes:  

- Alçada: 300 mm. 

- Amplada:  220 mm. 

- Profunditat: 65 mm. 

Temporitzador: 45”. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S’han de subministrar embalats a c aixes  amb una  placa d’identificació amb 

la següent informació: 

- Nom  del fabricant. 

- Potència. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZ EMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

158 
  

 
BQU11210,BQU11211,BQU11200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la real ització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i d e lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de  lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra  s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Constru cció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i so stre han de ser continus, llisos i 

impermeables, fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'estable rt en el seu plec de condicions 

corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 

característiques i dimensió suficientss per a perme tre desenvolupar sense obstacles, la funció 

a la que van destinats, pel número d'usuaris previs t i situar el mobiliari  necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu  amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 

mirall i complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a  allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïll ament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues p iques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

 Gruix aïllament:  >= 35 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra en les condicions 

exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contact e 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 

"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la prot ección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes bi ológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta e n función del progreso técnico el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protecció n de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordena nça General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a  salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI  DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança Ge neral de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 

utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, 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 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

 Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

 Per als formigons amb addicions, el contingut d'ad dicions 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, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 

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 a proximadament 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: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors 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 j untament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701641,D0701821,D0701911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigènci a 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 ar mada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2C100BQWI,D0B2C100BQWG,D0B2C100BQWE,D0B2C100BQWC,D0B34135. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, talla des 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 afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
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El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajus tar a l’especificat en la DT del projecte. 

El procés de tall no ha d’alterar les característiq ues 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 d e ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni  trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de d oblegament 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 real itzar 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 signif icativa 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'aparèix er 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 circ umscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls 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 temperat ura 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 reali tzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 

les precaucions necessà ries per a no malmetre el f ormigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envol tades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze. 
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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 E HE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de rea litzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 

o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar 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, cal culat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURAC IÓ  
44 - ESTRUCTURES 
44S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44SLCD51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions de reparació i reforç d’estructures amb formigó armat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reforç de pilars de formigó  armat amb un recresc ut de la secció amb formigó armat 

- Reforç de biga o nervi de sostre de formigó  arma t, adherint a la cara inferior platines 

d’acer 

- Reforç de volta d’ escala o de sostre amb capa de  compressió de formigó armat per la cara 

superior 

 - Recrescut de la llosa d’escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigó armat i capa 

de compressió per sobre de la llosa 

- Reforç  de sostre amb bigues travesseres de perfi ls d’acer laminat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Reforç de pilars de formigó  armat amb un recrescut  de la secció amb formigó armat: 

- Preparació de la zona de treball 

- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminació de parts del formigó mal 

adherits 

- Aplicació d’un adhesiu de resines epoxi per a fer  de pont d’unió entre el formigó antic i el 

nou 

- Muntatge de les armadures i col·locació dels sepa radors 

- Muntatge de l’encofrat 

- Abocat del formigó 

- Desmuntatge de l’encofrat, recollida del material  auxiliar i cura del formigó 

- Recollida de la runa, cà rrega sobre camió o cont enidor 

Reforç de biga o nervi de sostre de formigó  armat amb platines d’acer: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Neteja de les cares de formigó on s’ha d’adherir  la platina amb raig de sorra seca 

- Neteja dels elements d’acer amb raig de sorra sec a 

- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes 

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  

- Recollida de la runa, cà rrega sobre camió o cont enidor 
Reforç de volta d’ escala o de sostre amb capa de c ompressió de formigó armat: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Neteja de la cara superior del sostre o volta d’ escala 

- Regata a la paret, a la zona de l’entrebigat dels  sostres 

- Col·locació de connectors a les biguetes si la un itat d’obra o indica (cargolats si la 

bigueta es de fusta i soldats si es d’acer) 

- Muntatge de l’encofrat lateral en el cas de volte s 

- Col·locació de l’armadura de barres o malles d’ac er corrugat 

- Formigonat de la llosa 

- Desmuntatge de l’encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigó 

- Recollida de la runa, cà rrega sobre camió o cont enidor 

Recrescut de llosa d’escala: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Neteja de la cara superior del sostre o volta d’ escala 

- Muntatge de l’encofrat del nervi lateral 

- Col·locació de l’armadura de barres i malles d’ac er corrugat 

- Formigonat de la llosa 
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- Desmuntatge de l’encofrat, recollida del material  auxiliar i cura del formigó 

- Recollida de la runa, cà rrega sobre camió o cont enidor 

Reforç  de sostre amb bigues travesseres de perfils  d’acer laminat: 

- Preparació de la zona de treball 

- Perforació de la paret als punts de recolzament d e les bigues 

- Execució d’un dau de formigó per a recolzament de  les bigues en una de les bandes 

- Neteja de la cara inferior del sostre als punts d e contacte amb les bigues 

- Col·locació del perfil d’acer i apuntalament del mateix contra el sostre 

- Execució del segon dau de recolzament amb formigó  

- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgu i 

- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  

REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT: 

 Han d’estar reforçats tots els pilars indicats a l a DT, i els que determini la DF. 

El recrescut ha de ser uniforme en tota la secció d el pilar. 

 Les cares del pilar han de ser planes, llises i ve rticals. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Les armadures han de penetrar a l’estructura dels s ostres o perllongar-se al pilar de la 

planta superior e inferior. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

REFORÇ DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT A MB PLATINES D’ACER: 

Les platines han d’estar situades als llocs indicat s a la DT amb les modificacions acceptades 

expressament per la DF. 

La platina ha d’estar adherida en tota la seva supe rfície al formigó. 

La platina ha de ser plana, i de directriu recta. 

REFORÇ DE VOLTA D’ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ: 

El gruix de la capa de compressió ha de ser uniform e en tot l’element reforçat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La superfície ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral·lela a la directriu de 

l’escala en cas d’escales. 

RECRESCUT DE LA LLOSA D’ESCALA EN AMPLADA: 

El nervi perimetral ha de tenir les dimensions espe cificades a la DT. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La superfície ha de ser plana i paral·lela a la dir ectriu de l’escala. 

REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D’ACER LAMINAT: 

Els perfils han de ser del tipus i dimensió indicat s a la DT. Han d’estar col·locats als llocs 

indicats a la DT, i han de carregar sobre els supor ts la fondària indicats a la DT. 

Les cares dels perfils que no siguin accessibles un a vegada col·locats, s’han de protegir amb 

pintura antioxidant. 

El perfil ha d’estar en contacte amb totes les bigu etes del sostre al que reforça. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT: 

m de llargària de pilar reforçat d’acord amb les es pecificacions de la DT. 

REFORÇ DE BIGA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D’ACER: 

m2 de superfície reforçada amb platines, d’acord am b les especificacions de la DT. 

REFORÇ DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D’ACER: 

m de llargària reforçat amb platines, d’acord amb l es especificacions de la DT. 

REFORÇ DE VOLTA D’ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ: 

m2 de superfície reforçada, d’acord amb les especif icacions de la DT. 

RECRESCUT DE LA LLOSA D’ESCALA EN AMPLADA: 

m2 de superfície de la llosa d’escala recrescuda (s uma de la superfície existent i 

l’ampliada), d’acord amb les especificacions de la DT.  

REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D’ACER LAMINAT: 

Unitat de biga col·locada, d’acord amb les especifi cacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
47 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
479 - IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMI NES DRENANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Execució d'impermeabilització amb pintura  i capa d e drenatge amb làmines de polietilè d'alta 

densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de la impermeabilització líquida 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts,  acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

La impermeabilització executada, ha d’impedir la pr esència inadequada d’aigua o humitat 

procedent d’escorrentius o del terreny. 
La sol·lució ha de complir amb les condicions exigi des segons el tipus de mur i el grau d’ 
impermeabilitat de l’element, especificades en el D B-HS1. 

El conjunt ha de ser estanc. 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 50 mm/m 

IMPERMEABILITZACIÓ: 

El conjunt de la capa d’impermeabilització ha de co brir tota la superfície a impermeabilitzar. 

En la trobada del mur amb la façana, la impermeabil ització exterior ha de cavalcar sobre el 

parament vertical per sobre del nivell del sòl exte rior. 

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de 

reforç del mateix material, col·locada centrada en l’aresta. 
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En els punts singulars, cal respectar les condicion s de disposició de bandes de reforç i 

d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, r elatives al sistema d’impermeabilització 

que s’utilitzi. 

Cavalcament de la impermeabilització sobre el param ent:  >= 15 cm 

Amplà ria de la capa de reforç en l’aresta:  >= 15 cm 

LÀMINA DE DRENATGE:  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

El remat superior de la làmina ha de quedar protegi t de l’entrada d’aigua procedent de les 

precipitacions i escorrentius. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l’ altra 
cara ha de quedar en contacte amb l’origen de la hu mitat. 

Cavalcaments de la làmina: 

- Verticals:  >= 20 cm 

- Horitzontals:  >= 10 cm 

GEOTÈXTIL: 

El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa fi ltrant, ha de quedar situat entre el 

terreny i la capa drenant per tal de permetre el pa s de l’aigua i d’impedir el pas de les 

partícules de terreny. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làm ina ha de quedar fixada per la part 

superior i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2 

Separació entre fixacions:  <= 50 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elev ada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. 

En aquest últim cas s'hauran de llastar les membran es ja col·locades per tal d'evitar que el 

vent les desplaci. 

La superfí cie del suport no ha de tenir pedres, bo nys o deformacions que puguin malmetre les 

membranes. 

Abans de col· locar la làmina s’ha de comprovar que  la impermeabilització esta seca i cobreix 

de forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar. 

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pen dre les precaucions necessàries per no 

deteriorar-la. 

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el 

seu funcionamient correcte (forats, estries, rugosi tats, etc.). 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 1. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E21 - ENDERROCS 
E211 - ENDERROC D'EDIFICACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2111600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d’edificacions amb estructura d’obra de f àbrica, de perfils d’acer o d’ estructura 

de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició per fases de l’edifici, amb els estinto laments provisionals que calguin 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a  un abocador controlat 

- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 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 n eta 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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que  no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar 

abans element a element, deixant aïllat el troç que  ha de demolir la màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la mà quina, han d'enderrocar-se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d 'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària d els elements verticals. 
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d 'alçària superior a 3,5 m. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
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S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que con tinguin amiant i prèviament a l’ inici de 

les feines, l’empresa encarregada d’executar-les ha urà d’establir un pla de treball que ha de 

ser aprovat per l’autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els mat erials que el continguin han  de ser 

retirats abans de començar les operacions de demoli ció. 

En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· 

lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1 984. 

Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de f ibres d’ amiant respirables, s’han 

d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspirado rs de pols d’acord amb l’establert a la UNE 

88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

 Els residus que continguin amiant s’han de recolli r i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que imped eixin l’emissió  de fibres d’amiant a 

l’ambient. 

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiq uetes d’advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat co m a diferència entre els perfils trets 

abans de començar l'enderroc i els trets al finalit zar l'enderroc, aprovats per la DF. 

En aquest criteri d’amidament no es consideren incl osos els fonaments de l’ edifici ni les 

canalitzacions soterrades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueb a el Reglamento sobre trabajos con riesgo 

de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establece n normas complementarias del Reglamento 

sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifica n los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 

de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglame nto sobre trabajos con amianto y el 

artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la  que se establecen normas complementarias 

al citado Reglamento 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Direc trices para su corte y mecanizado en obra. 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2212422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a buidada de soterrani 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o cai xa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externe s 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treba ll preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i q ualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin desto rbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conse rvar. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O B UIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terren ys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camion s sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E3G - PANTALLES 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GZU140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles d e fonaments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Apuntalament de pantalles amb puntals formats per  estructures de perfils d’acer 

APUNTALAMENT DE PANTALLA AMB ESTRUCTURES DE PERFILS D’ACER: 

Operacions de muntatge, desmuntatge i lloguer d’une s estructures auxiliars de perfils d’ acer 

per apuntalar provisionalment la pantalla, formades  pels puntals i les plaques de repartiment. 

La estructura ha d’estar situada als llocs indicats  a la DT, i ha de tenir les caracterí 

stiques que garanteixin que suportarà les càrregues  previstes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

APUNTALAMENT DE PANTALLA AMB ESTRUCTURES DE PERFILS D’ACER: 

La fixació de la placa de l’ extrem dels puntals a la pantalla ha de garantir que no es 

produiran desplaçaments laterals dels puntals, espe cialment en puntals de cantonada. 

La situació dels puntals cal que permeti la constru cció de la estructura definitiva. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A ANCORATGE ACTIU O 

ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAM ENT DE PANTALLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnico s especiales. Muros-Pantalla. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l’abocada de formigó  al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excava ts. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’ acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e 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). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de  la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segon s les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a cà rrec del contractista. 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCA CIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D2U110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
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- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4P11635,E4PA453H,E4PA445B,E4PQU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Peces prefabricades de formigó armat, col·locades a  l’obra. 
S’han contemplat els tipus de peces següents: 
- Pilars 
- Jàsseres 
- Bigues triangulars 
- Grades 
- Escales 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Preparació de la superfície de recolzament, netej a i nivellament 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 

CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructu ra de suport. 

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament. 
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport . 

La peça ha d’estar degudament aplomada i anivellada . 
El fabricant ha de garantir que la peça compleix le s característiques exigides a la DT. 
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en 
el formigó  o armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, la especificada a la DT. 

La llargària de l’encastament ha de ser com a mínim  l’especificada a la DT del projecte. 
La peça ha d’estar col·locada en la posició i nivel l previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de l’inici del muntage la DF farà les següent s comprobacións: 

  - Els elements són conforme les especificacions d el projecto i estan ben magatzemats sense 

presentar danys 

  - Es disposa de plànols de muntatge 

  - Es disposa de programa d’execució 

  - Es disposa de medis humans i dels materials req uerits pel muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà  

especial cura amb les dimensions dels diferents ele ments i l’execució dels recolzaments, 

enllaços i unions 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin afectar. 
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Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels  punts preparats a l'efecte. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de presentar, amb 
la suficient antelació, a l'aprovació  de la DF, el  programa d’interrupció, restricció o 
desviament del trànsit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

JÀSSERES, ESCALES I GRADES: 

m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 

PILARS I BIGUES TRIANGULARS: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les e specificacions 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). 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6182T1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de parets i envans de blocs de morter de c iment i blocs de morter de ciment hidròfug, 

col·locats amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòr ia, recolzat amb blocs per a revestir o 

d'una o dues cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant a mb blocs per a revestir o d'una cara vista 

 - Formació de paret de tancament amb blocs encadel lats d'una o dues cares vistes 

 - Formació de pilar amb blocs encadellats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals  previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-

DB-F i la DT del projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplom at. 

A totes les singularitats, els junts han de coincid ir amb el modulat general. 

Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 
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- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/tot al 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5  mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, exc epte a les singularitats, on poden haver-hi 

peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats  i si el tipus de bloc és encadellat, els 

verticals, si la DF no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aque ll element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d’elasticitat compatible am b la deformació prevista del sostre , un 

cop l'estructura hagi adoptat les deformacions prev istes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense tr avar els blocs. La unió cal que estigui 

feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criter is fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de con trol i l'acord amb d'altres parets i 

paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l 'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en se c. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'alt res parets i pilars. 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi u na estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

 PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connec tors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un eleme nt formigonat i armat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts  afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/ h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la z ona dels junts. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant no s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de te nir la humitat necessària, abans de 

l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formig ó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 

s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i d els acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 

com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits  dintre de les peces. 

Les condicions d’execució han de complir amb el art icle 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de mé s 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, material s diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652HBGA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb p erfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaque s de guix laminat fixades mecànicament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament 

- Col·locació banda acústica 
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- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·l ocació, en el seu cas 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels pe rfils 

- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls, etc 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indefor mable a les accions previstes (vent, etc) . 

Ha de formar una superfície plana i contínua que ha  de quedar al nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, trencades ni defectes apreciables 

en les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes d e cantonades i els racons han d'estar 

segellats degudament amb màstic per a junts. 

L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. En 

qualsevol cas no quedaran tire s de menys de 40cm. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s' han de col·locar alternades, per tal 

d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 

Els junts han de coincidir sempre amb elements port ants. 

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'amb dós costats no han de coincidir en el 

mateix muntant. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 

 Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

 Distància dels cargols a les vores de les plaques:   15 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 

- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques :  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el  tancament de l'edifici s'ha gin acabat, 

inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en  l'àmbit d'actuació. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de para ments, els perfils de terra i sostre s'han 

de tallar perpendicularment a la seva directriu per  resoldre l'acord per testa, comptant però, 

amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix  de cartabó en el muntatge de la 

perfileria. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 

fixar-les al suport. 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla d e la placa, i la penetració del cap ha de 

ser la correcta. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 

Després d’ executar cadascuna de les operacions del  muntatge de l’envà, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat  de 

les tasques realitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 

compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83B51UE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Revestiments realitzats amb peces de morter de cime nt, pedra natural o artificial. 
S’han considerat els revestiments següents: 

- Revestiments  aplicats en paraments verticals, in teriors o exteriors i en faixes exteriors, 

horitzontals o verticals, fixats amb morter i eleme nts metàl·lics (ganxos o platines). 

- Revestiment muntat sobre estructura metàl. lica d e suport per a la formació de façana 

ventilada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En el  revestiment de peces fixades amb morter i ga nxos: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

En els revestiments per a la formació de façana ven tilada: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Comprovació de la planimetria de la façana 

- Col·locació de la estructura de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les peces a la estructura de suport 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 

El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 

l'aplomat previstos. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. La distància entre junts ha de ser 

suficient per tal que no s’esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. 

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera q ue no quedin afectades les seves 

prestacions. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

185 
  

- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
COL·LOCAT AMB MORTER: 

Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar re blerts i rejuntats amb beurada de ciment 

blanc i, eventualment, colorants, si la DF no espec ifica d’altres condicions. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixa ció (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 

col·locats  en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els 

junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de po rtar dos separadors de policlorur de vinil 

en el junt horitzontal. 

Nombre de ganxos per peça:  >= 2 

 Separació entre fixacions:  <= 80 cm 

 Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 c m 

 Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i so rra de dossificació 1:3 
 FAÇANA VENTILADA: 

El conjunt de la estructura de suport ha de ser est able i les deformacions han d’estar dintre 

dels paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 

Els perfils han de quedar alineats. 

Per a la subjecció de les peces es farà servir el s istema de fixacions subministrat pel 

fabricant. Tots els materials han de ser compatible s entre si i adequats a les cà rregues que 

han de suportar. Queda expressament prohibit fer mo dificacions en el sistema de fixació de les 

peces. 

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’ han de transmetre esforços entre les peces 

ni entre aquestes i l’estructura. 

Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la 

mateixa resistència que la resta del conjunt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5° C, amb vents de velocitat inferior als 50 

km/h i sense pluja. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de  fer un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

Un cop acabades les tasques de col·locació, s’ha de  netejar el revestiment i s’ha de retirar 

de l’obra les restes de peces i els materials sobra nts. 
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 

col·locar-les. 

Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i despr és s'ha de reblir l'espai entre la peça i 

el suport. 

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació rect a. 
FAÇANA VENTILADA: 

El muntatge de l’ estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

186 
  

 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E894J240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 

 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pl uja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització  de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 
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SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques.  Els nusos sans que tenen exsudac ió de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit  s'han d'ap licar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O  PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció  de la superfície corresponent a obertures : 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BA LCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l’obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s’ha d’ amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l’obertura, com ara bastiments que 

s’hagin embrutat. 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície 

envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
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- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
E8J - CORONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J4U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació del remat superior d'una paret. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada am b morter 

- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 

- Obra ceràmica 

- Pedra natural o artificial collada amb morter 

- Peça de formigó polimèric  col·locada amb morter.  

- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàni ques. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a  la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

- Morter adhesiu 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Acer galvanitzat 

 - Alumini 

 - Zinc 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdad es, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor  

prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 

troba immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior. 
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En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els  cantells a escaire, aquests han de 

sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació  necessaris per a ga rantir l’estabilitat de l’element, els 

quals ha de complir amb les especificacions del Ple c de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes):  >= 10º 

Volada del trencaaigü es:  >= 2 cm 

Distà ncia entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <=  cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 

Amplà ria dels junts: 

- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada:  3 – 6 mm  

- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 

- Maó:  10 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts: 

     - Rajola ceràmica:  ± 1 mm 

     - Maó:  ± 2 mm  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts  amb  beurada de ciment blanc i, eventualment, 

colorants, si la DF no especifica d'altres condicio ns. 
CORONAMENT DE PLANXA: 

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superf icials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb e l de la planxa. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de pece s ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 

48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessà ria per no absorbir l'aigua del mor ter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 

d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons 

les instruccions del fabricant. 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIA DA: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necess ària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
CORONAMENT DE PLANXA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i ne ts. Si cal s'han de repicar abans de la 

col·locació de les peces. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvani tzat amb el guix, els ciments pòrtland 

frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanye r, teca, etc.) i l'acer sense protecció 

contra la corrosió. 
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S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de z inc amb el guix , els morters de ciment 

portland frescos i les fustes dures (roure, castany er, teca, etc.), la calç, l’acer no 

galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense d efectes aparents no han d’estar esberlade s 
ni han de tenir nusos saltadissos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC154F01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 

sobre buit d’obra, o millora acú stica de balconera  substituint els vidres antics per vidre 

laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre laminar de seguretat 

S'han considerat les formes de col·locació següents : 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregula r 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:  

- Confecció de plantilles 

- Retall a mida del vidre 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perí metre del buit 

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obr a 

- Fixació del vidre al buit d’obra 

- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai en tre el vidre i el buit 

- Allisat del màstic i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

191 
  

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 

dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge. 

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats  de manera que la cara 

exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

 Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre laminar o simple : 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Gruix  │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia  │ 

│ vidre  │   vidre      │   galze    │perimetral  │ 

│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │ 

│────────│──────────────│────────────│────────────│ 

│        │   <= 0,8     │ 10   ± 1,0 │  2   ± 0,5 │ 

│        │  0,8 - 3     │ 12   ± 1,0 │  3   ± 0,5 │ 

│ <= 10  │    3 - 5     │ 16   ± 1,5 │  4   ± 0,5 │ 

│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │ 

│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │ 

│────────│──────────────│────────────│────────────│ 

│        │   <= 0,8     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 

│        │  0,8 - 3     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 

│  > 10  │    3 - 5     │ 18   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │ 

│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │ 

│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Semiperímetre │Franquícia │          Amplària galze                │ 
│   vidre      │ lateral   │Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  │ 
│    (m)       │   (mm)    │             (mm)                       │ 
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│ 
│   <= 4       │     3     │       Gruix vidre + 6                  │ 
│    > 4       │     5     │       Gruix vidre + 10                 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 

a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

 - Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 
┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Semiperímetre │Franquícia │Amplària  │ 
│ vidre  │   vidre      │ lateral   │ galze    │ 
│ (mm)   │    (m)       │   (mm)    │ (mm)     │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│ 6 -  7 │              │           │ ± 1,0    │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 1,5    │ 
│18 - 20 │    <= 4      │  ± 0,5    │ ± 2,5    │ 
│26 - 28 │              │           │ ± 3,0    │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,0    │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 6,5    │ 
│────────│──────────────│───────────│──────────│ 
│ 6 - 7  │              │           │ ± 1,5    │ 
│ 8 - 13 │              │           │ ± 2,0    │ 
│18 - 20 │     > 4      │  ± 0,5    │ ± 3,0    │ 
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│26 - 28 │              │           │ ± 3,5    │ 
│43 - 45 │              │           │ ± 5,5    │ 
│59 - 61 │              │           │ ± 7,0    │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 

s'admet cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 

metall. 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 

extrems de la fusteria i a una distà ncia d'1/10 de  la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la 

superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 
- Vidre laminar o de protecció al foc: 

┌───────────────────────────────┐ 
│ Gruix  │Amplària │Tolerància  │ 
│ vidre  │falques  │            │ 
│ (mm)   │ (mm)    │  (mm)      │ 
│────────│─────────│────────────│ 
│ 6 - 7  │  10     │ ± 1,0      │ 
│ 8 - 11 │  14     │ ± 1,0      │ 
│12 - 13 │  16     │ ± 1,5      │ 
│18 - 20 │  23     │ ± 2,0      │ 
│26 - 28 │  31     │ ± 3,0      │ 
│43 - 45 │  48     │ ± 5,5      │ 
│59 - 61 │  64     │ ± 7,0      │ 
└───────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir am b màstic compatible i ha de quedar enrasat 

en tot el seu  perímetre. 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 

la temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

S’han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 

múltiple immediat superior en cas que la dimensió  no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per uni tat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y método s de montaje. 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de la vabo de porcellana o de gres esmaltat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 

sistema indicat pel fabricant. 

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sò lidament 

al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el c orresponent peu. 

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el  lavabo, el peu i el paviment, o entre el 

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de que dar rejuntat amb silicona neutra. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14B213. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'ino dor de porcellana esmaltada, de sortida 

vertical o horitzontal, col· locat amb fixacions ve rticals o sobre el paviment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condi cions exigides a l'element simple. 

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 

La tapa i el seient han de quedar centrats, no ofer ir resistència ni tenir joc en el seu 

moviment. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al pavime nt, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant. 

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzont al, o mitjançant un junt de cautxú o de 

neoprè en els de descàrrega vertical. 

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de q uedar regulats de manera que l'aparell 

funcioni correctament. 

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 

de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS 
EQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EQ8AU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació d'eixugamans elèctric. 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Col·locació de l’aparell i el seu anivellament. 

- Escomesa a la xarxa elèctrica. 

CONDICIONS GENERALS: 

L’ aparell instal·lat ha de reunir les mateixes con dicions exigides a l’element simple. 

La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 

La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión”. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccion s facilitades pel fabricant. 

S’han de manipular a obra amb molta cura i han de q uedar protegits durant la construcció i 

abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

El preu ha d’ incloure l’aparell, accessoris, ancor atge al parament, escomesa elèctrica i els 

assaigs i proves per a la seva comprovació. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE R ESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2191202,F2194XL5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments 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 fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns 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 trossejat s 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 n eta 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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobilia ri 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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LA CIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R35069. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 
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El material de rebuig que la DF no accepti per a re utilitzar en obra s’ ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de re bre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels resi dus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestio nat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, 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 p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

 Es considera un increment per esponjament 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 resid uos. 

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 residu os y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLI CIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R5426A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zon a d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessament s accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar ta pats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, d esencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líq uids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·l ocar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a re utilitzar en obra s’ ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de re bre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels resi dus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestio nat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, 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 p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

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 resid uos. 

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 residu os y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a pavimen t. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

 - Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

 Es considera estesa i vibració manual la col·locac ió del formigó amb regle vibratori, i 

estesa i vibració mecànica la col·locació  del form igó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- 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'assen tament 

- 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. 
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets ca da 25 m2. Els junts han de ser d'una 

fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplàr ia 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 expand it. 

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 compro varà 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 ambi ent entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var 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 m itjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc . 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

 - 7 dies en temps humit 

 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següe nts 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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961B472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 operacion s següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- 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.  

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 unifor me, 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 matei x pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu 

perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin 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 c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà  un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al 

projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles e n les voreres. 

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 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- 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'assen tament 

- 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 f orma 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 al ta. 

Els extrems del gual han d’ estar fets amb les pece s 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 osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

204 
  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H12114. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Mescla bituminosa col·locada i compactada.  

S'han considerat els tipus següents: 

- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temper atura ambient. 

- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calen t, col·locada a temperatura superior a la 

de l’ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqu i a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors d e l’Í ndex de Regularitat Internacional 
(IRI) que els demanats per la superfície existent a bans d’estendre la capa, especificats 
anteriorment. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap p unt, al 100% del previst a la secció tipus 

de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er inferior a la teòrica deduïda de la 
secció -tipus. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previs t per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de s er inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teò ric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
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 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

 Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals  possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 

 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 

 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 

 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu aut omàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb 

superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'h a d'estendre la capa en tota la seva 

amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més es tenedores lleugerament desfasades, evitant 

junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent  i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar una junta longitudinal. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 

estigui encara calenta , si la mescla es en calent,  i en condicions de ser compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en comp actar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm  de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que  ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar qu e els  elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de cape s sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mín im de 15 cm un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha  de piconar i allisar amb elements adequats 

, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge.  Els junts transversals de les capes de 

rodadura s'han de piconar transversalment, disposan t els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades, i les zones que retinguin 

aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons  les instruccions de la DF. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat  i acabat que la resta de la capa. 

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibra tori autopropulsat i de forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualme nt. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar 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 e quips proposats pel Contractista. 
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Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitza r la correspondè ncia, al seu cas, entre 
els mètodes de control de la dosificació del lligan t hidrocarbonat i de la densitat in situ 
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Par ticulars, i altres mètodes ràpids de 
control. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’es tat de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar  les mesures a prendre per restablir una 
regularitat superficial acceptable i, si s’escau, r eparar les zones danyades. Els valors a 
complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’ap artat 7.4 de l’article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i g rava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ 
apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD 7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms de nova construcció:  
Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’articl e 542 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó b ituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment:  Segons la taula 542.16 de l’apart at 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprima ció o un reg d’adherè ncia segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa. 
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excesso s de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d’ Obra. 
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el  te rmini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la  superfície, i també, si ha transcorregut 
molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de com provar que la seva capacitat d’unió  amb la 
mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudic ial, en cas contrari, el Director d’Obra ha 
de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència a ddicional. 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superf í cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i a mb un espessor tal que, una vegada 
compactada, s’ajusti a la rasant i secció transvers al indicades als Plànols del Projecte, amb 
les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no  pot diferir de la teòrica en més de 10 mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot  diferir de la teòrica en més de 15 mm. 
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de defini r al Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra.  Si a l’estenedora s’acoblessin peces per 
augmentar la seva amplada, aquestes hauran de queda r perfectament alineades amb les originals.   
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de man era que tinguin sempre aglomerat  remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan enc ara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb 
els mitjans de compactació en servei, es puguin obt enir les densitats prescrites. 
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’est esa en funció  dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedo res s’ han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de  vibració de la regla. 
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 trebal l per acabar la compactació, la vora 
d’aquesta franja s’ha de tallar verticalment, deixa nt al descobert una superfície  plana i 
vertical en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar  una capa uniforme i lleugera de reg 
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientme nt. A continuació, s’ha d’escalfar la junta 
i estendre la següent franja contra ella. 
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 l’espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el lími t serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de 
gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de pode r augmentar aquests límits. Tampoc es 
permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla apro vat 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 fórmula de treball i sense q ue 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 fórmula de treball i la mescla es t robi en condicions de ser compactada, fins 
que assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la  densitat no pot ser inferior al 98% de la 
densitat de referència; 
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densi tat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència. 
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En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats 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 contrarest i una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ ha de continuar obligat òriament el procés de compactació fins que 
la temperatura de la mescla baixi de la mínima esta blerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especif icada.  
Les possibles irregularitats s’han de corregir manu alment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl· lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o 
mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons 
metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtic s. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autoprop ulsades, tenir inversors de sentit de la 
marxa d’acció  suau, i estar dotades de dispositius  per la neteja de les seves llantes o 
pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los  humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de  presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les  compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la 
vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les d e pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració  tals que permetin el s olapament de les marques de les davanteres 
i les del darrere, i lones protectores contra el re fredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques,  dels diversos tipus de compactadores han 
de ser  aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat 
adequada i homogènia de la mescla en tot el seu esp essor, sense produir trencaments de l’à 
rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de 
mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats 
per la DF. 
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els ap rovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, ne teja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’infl at de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vi bratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heter ogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat 
els excessos de lligant i s’han de segellar les zon es massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses dre nants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element cal efactor per a l’execució  del junt 
longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva  estesa no ha de ser inferior a la de la 

fórmula de treball. 

En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprova r que la temperatura de la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a so ta d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta 

transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra , l’ús de mà quines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. 
S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’est endre i s’ha de distribuir  en una capa 
uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compac tada, s’ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb  les toleràncies abans descrites. 
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’  estar dotades dels dispositius necessaris 
per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim 
de precompactació, que en el cas de mescla contínua  ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions 
Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Direc tor de l’Obra i en el cas de mescla 
discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La  capacitat de la tremuja, així com la 
potència, han de ser  adequades pel tipus de trebal l a realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu auto màtic d’anivellació i d’ un element 
calefactor per l’execució de la junta longitudinal.  
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ 
atenen a les toleràncies mecàniques especificades p el fabricant, i que aquests ajusts no han 
estat afectats pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb  superfícies a estendre superiors a 70.000 
m2, ha de ser  preceptiu disposar, davant de l’este nedora, d’un equip de transferència 
autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialme nt garanteixi l’homogeneització 
granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rm ica i de les característiques superficials. 
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La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fò rmula de treball i sense que es p rodueixi desplaçament de la mescla extesa; 
i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mes cla no baixi de la mínima prescrita i la 
mescla estigui en condicions de ser compactada. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

Excepte a les mescles drenants, els junts han de se r verticals i han de tenir una capa 

uniforme i fina de reg d'adherè ncia. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinàri a fins que la mescla no estigui piconada, a 

la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permet rà la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, 
després de glaç ades, especialment sobre taulers de  ponts i estructures, la DF pot augmentar 
el valor mínim de la temperatura. 

També s’han de suspendre els treballs en cas de pre cipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resul ti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció 
transversal indicada  a la DT amb les toleràncies p revistes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega  des dels elements de transport i a la 
sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135 ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han d’evitar les 
aturades brusques i els canvis de sentit del transi t. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amp lària de cada capa realment construï da 

d'acord amb les seccions tipus especificades a la D T, pel gruix menor dels dos següents: el 

que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana 

obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'i rregularitats superiors a les tolerables. 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 

llargà ria realment executada. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus  de mescla bituminosa en calent, s’ha 
d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórm ula de treball, la forma d’actuació dels 
equips d’extensió i compactació i, especialment, el  pla de compactació. 
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- Comprovació de la regularitat superficial i l’est at de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa d’aglomerat. 
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i com pactació. 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la d escàrrega del camió. 
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procé 
s de compactació. Control també de la temperatura a mbient abans de començar l’estesa. 
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Ob ra, s’ha de comprovar l’espessor estès, 
mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 90 t de mescla: 
     - Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UN E-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mescla: 
     - Control de la temperatura de la mescla bitum inosa 
- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determ inació de l’índex de regularitat 
internacional (NLT 330) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’ha n d’extraure en nú mero no inferior a 5, en 
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i si tuats aleatòriament. 
La regularitat superficial s’ha de controlar a part ir de les 24 hores de la seva execució  i 
sempre abans de l’estesa de la següent capa. 
S’ha de tenir especial cura en la comprovació  de l a regularitat superficial amb la regla de 3 
m en les zones en que coincideixi una pendent longi tudinal inferior al 2% i una pendent 
transversal inferior al 2% (zones de transició de p eralt), per a comprovar que no queden zones 
amb desguà s insuficient. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN 

CALENT: 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció  de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions estab lertes referents a compactació, geometria i 
regularitat superficial de la capa acabada. En altr e cas, s’ha de procedir a la realització  
de successius trams de prova, introduint-se les mod ificacions pertinents a la fórmula de 
treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
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 globalmen t.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l’especificada anteriorment; no mé s de 
3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la dens itat mitja obtinguda és inferior, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar  la capa de mescla bituminosa corresponen t al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferio r al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del 
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toler àncies abans especificades; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar re sultats individuals que baixin del prescrit 
en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una c apa és inferior a l’especificat 
anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera : 
     - Per capes de base: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
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 l’espessor mig obtingut fos superior  al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà de comp ensar el minvament de la capa amb 
l’espessor addicional corresponent a  la capa super ior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermitges: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
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 l’espessor mig obtingut fos superior  al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà d’accep tar la capa amb una penalització econòmica 
del 10%. 
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La DF ha de poder acceptar la utilització de mètode s no destructius per a la determinació  de 
densitats, sempre que en l’execució del tram de pro va s’hagi establert una correlació fiable 
amb l’extracció de testimonis. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la 
DF.  
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J11380. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o be tum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 

producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hid rocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 

 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 po t 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'estes a del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de teni r 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 protec ció del reg del trànsit d’obra. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4  l/m2 
 
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 mate rial engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o acces soris 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 l es 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. 
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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 unif ormitat 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 cir culació 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 ap licació 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'estes a de la capa superior. 

No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligan t no s’hagi absorbit completament o, en el 

cas de l’estesa d’ un granulat de cobertura, fins p assades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, 

la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bitumin ós existent , s'han d'eliminar els excessos 

de betum i s'han de reparar els desperfectes que pu guin impedir una perfecta unió entre les 

capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 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):  10-4 0 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es 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 següent s 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: 

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 d e cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

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 con trol, 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’aplicaci ó del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lli gant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cad a 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjan ç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sen se tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determi nacions l’establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions d e la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 

HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de tempera tura 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 deduïde s del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en el s 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 individ u de la mostra podrà excedir els límits 
fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir e l lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del  10% longitudinalment. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de drenatge amb tubs de formigó porós. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs amb solera de formigó 

 - Tubs sense solera de formigó 

 - Junts secs 

 - Junts enllardats amb morter 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera, en el seu c as 

- Col·locació dels tubs 

- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats  han d'estar alineats i a la ra sant prevista. Han de tenir el pendent 

definit al projecte per a cada tram i seguir les al ineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

Pendent:  >= 0,5% 

 Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 

 Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

213 
  

 Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 

 - Pendent > 4%:  ± 0,50% 

 - Rasants:  ± 20 mm 

 TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 

adequada a les característiques del terreny i del t ub. 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre una sole ra de formigó. 

La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir u n gruix uniforme sota la directriu inferior 

dels tubs. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes ni defectes de formigonament 

com disgregacions o cocons a la seva massa. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la solera:  - 5 mm 

 Les toleràncies d'execució han de complir l'especi ficat en l'artícle 5.7.2 de l'annex 11  de 

la norma EHE-08. 

JUNTS SECS: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb e l junt sec. 

JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i aga fat amb morter. 

Els junts s'han de reblir amb morter. 

Gruix dels junts entre tubs:  <= 1,5 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els t ubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execuci ó de la rasa i la col·locació dels tubs. 

No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l' autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar  aquests i apartar els que estiguin 

deteriorats. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a 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. 

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense pro cedir al rebliment amb material filtrant. 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. 

JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·loc ar per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament, ni el reblert de la 

rasa amb material filtrant. 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Aquest criteri no inclou la execució del llit de ma terial filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 

TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNF - LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE  MERCURI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNF5G41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o  encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb arma dura exterior i sense equip, o simètric amb 

suport d'alumini amb equip o sense, per a là mpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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, re talls 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·laci ó  han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels apa rells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica 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 pel s 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 com ponents de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 
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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 previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s 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.lació no ha d'alterar les caracterís tiques 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 retir ada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cable s, 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 int erior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també incl ou 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 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescri pciones de funcionamiento. 

* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a  alta presión. Requisitos de funcionamiento 

* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto l ámparas fluorescentes). Requisitos de 

seguridad. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ119E32. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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 següen ts: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecànique s 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu ca s 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 
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El banc ha de quedar horitzontal independentment de l 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 deformacion s, 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 vi sibles. 

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 co l·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. 

 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ211112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 vi sibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deform acions, 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 co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra a mb 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 operacion s 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 indica da 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 re sistir una empenta de 1 kN  aplicats al 

centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la p osició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defe cte 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 repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La mà quina perforadora o taladradora, en el seu ca s, 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 humit ejat i net de pols o altres objectes que es 

puguin haver caigut dintre. 

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectifica r 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 movim ents 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 
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Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FR - JARDINERIA 
FRB - ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES 
FRB1 - MURS DE PEDRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paret amb pedra. 

S'han considerat els tipus de pedra següents: 

- Carejada 

 - Adobada 

 - Sense acabat 

 - Carreu 

 S'han considerat les formes de col·locació següent s: 

- En sec 

 - Amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires 

- Neteja i preparació del llit d'assentament 

- Col·locació de les pedres 

- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del par ament 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha d'estar aplomada. 

Ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver fissures. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altre s parets. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. 

El color de la paret ha de tenir una tonalitat unif orme. 

No han de coincidir més de tres pedres diferents en  un vèrtex. 

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals h an d'estar fets amb una sabata prou 

resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 

Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per  tal de permetre els moviments de l’element 

sense que aquest quedi afectat en les seves prestac ions. La forma, disposició i dimensions 

dels junts han de complir l’especificat a la DT. 

Gruix dels junts:  <= 3 cm 

 Distància entre junts de dilatació:  <= 20 m 

 Cavalcament del sostre a la paret:  >= 2/3 gruix p aret 

 Toleràncies d'execució: 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 50 mm 

- Axialitat:  ± 20 mm 
- Gruix:  ± 25 mm 

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER: 

En l’execució de l’element s’han de complir les pre scripcions establertes en l’article 3 de la 

norma DB-SE-F, en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, 

morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d’exposició. 

Els junts han d'estar plens de morter. 
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Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes  amb carreus travats en les dues direccions 

alternativament. 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

PARET DE PEDRA CAREJADA: 

Les pedres han de tenir les cares i les arestes vis tes tallades. Les cares vistes han de ser 

poligonals. 

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa  cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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 osc il·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de 

protegir l'obra que s'executa de l'acció de les plu ges.  

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 l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la t ravada s’ ha de fer deixant la part 

executada, esglaonada, sempre que sigui possible, s i no és així, s’ha de fer deixant 

alternativament, filades entrants i sortints. 

Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aqu esta s'ha de travar com a mínim amb un 30% 

de les pedres, col·locant-les de través. 
Cal estintolar provisionalment  els elements que qu eden temporalment inestables, sotmesos a 
les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’a ltres. 

PEDRES COL·LOCADES EN SEC: 

Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horit zontals, sense morter. S'admet la 

col·locació  de falques de pedra a la part interior  de la paret i l'utilització de fang. 

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 

dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure  les peces una vegada col·locades . Per corregir la posició s'ha de treure la 

peça i el morter i tornar-l a a col·locar. 

Cal protegir l’obra executada de les accions físiqu es o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient. 

Quan s’ interromp l’execució, cal protegir el coron ament dels murs per tal d’evitar l’acció de 

l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l ’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent f ort, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 

fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es 

compta a part. 
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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, material s diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corr esponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificado ra 

 - Excavació en roca mitjançant voladura 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 terreny vegetal, el que té un contingu t de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense  problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajust ar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les det erminades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'u tilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada . 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en l a superfície i gruix definits en la DT o, 

en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

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. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-est ructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesure s necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de r oca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la b ase de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les o bres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas , etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzema r separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament rea litzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense exc avar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, esp ecialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de taluss os permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb materi al adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord  amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 
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Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
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Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras y puentes (PG 3/75). 
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Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas po r voladuras 

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 el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 

capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Segu ridad Minera aprobada por Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril 

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 
 
 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2223242. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma 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 operacion s següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- 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 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat 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 compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
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El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat 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 requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó 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 superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF.  L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 
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Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

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 necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat am b els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justifica r, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destro ssa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de  càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues e n l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació pro posat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 
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La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les  barrinades per a evitar la seva expulsió 

cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 
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En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e 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 prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de car reteras 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 
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Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 

capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Segu ridad Minera aprobada por Real Decreto 

863/1985 de 2 de abril 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

 
 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TER RES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2241010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un  acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 

 - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

 - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fl uix i les esquerdes i els forats han de 

quedar reblerts. 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar e n angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

 - Nivells:  ± 50 mm 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 30 mm 

 TALUSSOS: 

 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l 'aspecte especificats a la DT amb les 

indicacions específiques que, en el seu cas, determ ini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 

que no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
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S'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol mater ial tou, inadequat o inestable (bosses 

d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 

que en resultin, s'han de reblir amb material adequ at,  segons les instruccions de la DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operac ió fins que l'esplanada s'hagi secat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 

ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 

substituir per un sòl classificat com adequat, a la  fondària i condicions que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de f er per a cada fondària parcial no més gran 

de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22D1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 
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CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arre ls poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 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.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no que din buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G32 - MURS DE CONTENCIÓ 
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G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3251KH2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Murs 
- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en 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 central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20  mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
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     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intr adòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'int radòs, en murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vis tos: ± 12 mm/3 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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us 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 formig ó  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 fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense 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 p er 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 propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines 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. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat 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:  



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

235 
  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
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 AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
G32B4101 - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32B4101BQWE,G32B4101BQWC. 
 
 
G32B4201 - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32B4201BQWI,G32B4201BQWG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres 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 següen ts: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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: 
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Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e 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 òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles 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 t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó 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 zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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 d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat 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 pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts 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 l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades 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 fabr icant, 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. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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 fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments 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 equiv alent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2  D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, 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: 
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- 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’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 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 l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s 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 temperat ura 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 verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors 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 pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
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residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n 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 teò ric 

- 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 l es 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 m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32D1113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
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S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 
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No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
 
G3F - ENCEPS 
G3F5 - FORMIGONAMENT D'ENCEPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3F51KG3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Enceps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en 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 central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

ENCEPS: 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- 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:d imensió 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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

244 
  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  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 fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense 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 p er 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 propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines 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. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

ENCEPS: 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
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 AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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G3FB4200 - ARMADURES PER A ENCEPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3FB4200BQWG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres 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 següen ts: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e 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 òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles 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 t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó 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 zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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 d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat 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 pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts 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.  
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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 l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades 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 fabr icant, 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, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e 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, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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 fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments 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 equiv alent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2  D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, 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’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 
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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 l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

ENCEPS: 

L’armadura inferior ha de quedar col·locada en tota  la llargària de l’element, sense reduir la 

seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada  per prolongació  recta o en angle recte, o 

mitjançant barres transversals soldades, a partir d e plans verticals que passin per l’eix de 

cada pilot. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura 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 verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors 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 pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n 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 teò ric 

- 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 l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e 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). 
 
 
G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3Z112T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l’abocada de formigó  al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excava ts. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’ acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e 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 AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de  la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segon s les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sens e la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a cà rrec del contractista. 
 
 
G4 - ESTRUCTURES 
G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
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G4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A S OSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4LVG0HS,G4LVB5HC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de lloses alveolars d e formigó precomprimit sobre els elements 

de suport per a la formació de sostre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 

- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i  anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui n ecessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpend icular a l'apuntalament 

- Presentació de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Eliminació del formigó de la cara superior dels a lvèols, als extrems que requereixin ser 

massissats 

CONDICIONS GENERALS: 

Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els e lements de suport del sostre. 

No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de 

formigó  armat per a resoldre el recolzament 

El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues  o murs s’ha de fer amb una capa de morter 

fresc  >= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzame nts individuals de material elastomèric 

situats en cada nervi de la llosa 

La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la 

vora interior del recolzament ha de ser: 

En recolzaments directes 

- Longitud:  50 mm 

- Tolerància:  - 10 mm 

- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa  

- Longitud:  40 mm 

- Tolerància:  ± 10 mm 

- No s’admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el s eu cas la capa de compressió, ha de ser 

monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.  

Les plaques s'han de recolzar en els elements de su port de manera que aixó no disminueixi la 

secció de la peça. 

Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha  de tenir un gruix >= 40 mm de formigó  amb 

una armadura de repartiment, que com a mínim ha d’e star composada per rodons de 4 mm disposats 

en direcció transversal i longitudinal amb una sepa ració màx ima entre rodons de 35 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig en planta:  ± 30 mm 

 - Nivell:  ± 20 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de 

l'annex 11  de la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El muntatge es realitzarà d’acord amb el projecte i  en particular amb el que indiquen els 

plànols i les  documents d’instruccions de muntatge  del fabricant. 

Les plaques s'han de col·locar a tocar. 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
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Les armadures s’han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d’aquests i la 

seva disposició ha d’ estar d’acord amb el que esta bleixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de 

l’EHE-08 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts q uedin totalment reblerts de formigó 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada 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). 
 
 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7BC37L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments:  >= 5 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL T REBALL 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H151A1K1,H15A2007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantal lament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b é ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lo na 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i  pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa e ntre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals  amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 

de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb m alla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d ’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules in candescents amb manta ignífuga i xarxa de 

seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i là mina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb m atalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostr e, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una exc avació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1  m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de segure tat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’obj ectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’ objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny,  a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terr es deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de mate rials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega  de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d ’excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevado rs 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treba ll en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agent s atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió el èctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 
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Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament , posant en perill la seguretat de  persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu ento rn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en to ts els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les inst ruccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EP I per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 

s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar pro teccions individuals apropiades per a 

reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se  amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí m etre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o o bjectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany d e gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lida ment ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç  de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sen tit vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la  planta per sota de la que està en 

construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a d ues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres . 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 

les possibles caigudes d’objectes des de les plante s superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d’objectes 

i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’im pacte previst sobre la protecció no haurà 

de produir una deformació que pugui afectar a les p ersones que estiguin per sota de la 

protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d’ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir,  i que la se va instal·lació no representa un perill per 

a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 
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Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilitz ació  i transport no implicarà riscos per a 

la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació  dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels tr eballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les m esures necessàries perquè  aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de l es zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC  i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necess à ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d’ estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a  causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l’embossament de la xarxa resti 

a una alç ada de terra suficient per tal que en cas  de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalmen t a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 

d’us segures du rant tot el temps que l’obra les ne cessiti, i el seu desmuntatge i transport 

al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’a bocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, relativo a las disposiciones de aplic ación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB11111,HBB11251,HBB21301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjançant un 

senyal en forma de plafó o un color, segons procede ixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopc ió de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguret at en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement a dequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar conf usió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimens ions es correspondran amb els establerts en 
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint,  prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en a quests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de perso nes alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, am b llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició  adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles,  en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc  general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà b en il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Not a: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’exist ir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circu lació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ es tablert 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 l a 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 inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  diferents 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 p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitz able de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obs tacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalon s màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
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- Avís de règim de circulació a la zona afectada (P laques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desvia cions (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 se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mit jançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i b lanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (pale tes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèf on. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi 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 a lineació recta, l’ang le de la qual amb el cantell de la 
carretera sigui inferior quant major sigui la veloc itat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat pa trimonial, amb independència que hagin 

estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord a mb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de ri esgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre dispos iciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que s e aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y et iquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba  la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señali zación. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normali zados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 

y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 
 
 
HG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
HG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HG42439H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d 'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar c orrectament en les condicions normals 

exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun p aràmetre han d’ estar ajustats a les 

condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant l a pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 

s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automà tic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 

s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automà tic amb els conductors que 

formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 

fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre u n perfil DIN simètric a l’interior d’ una 

caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha d e subjectar pel mecanisme de fixació 

disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic,  la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb 

els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indic acions del fabricant, i atenent a les 

especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans d e procedir a la connexió es verificarà que 

els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i n eutre per a la seva correcta connexió als 

borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’apa rell corresponen a les especificades a la 

DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin apresta ts de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es fara n servir terminals per a fer les 

connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de conn exionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 
 
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 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 

sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 

Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTA R EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 

 
 
HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒ DICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HGD1222E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·lo cats 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 operacion s següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
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La situació en el terreny ha de quedar fàcilment lo calitzable per a la realització periòdica 

de proves d’ inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de c ompressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra h a d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt super ior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la  distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de  fer un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada 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 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbòn ic, pintats o cromats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegi da i cal que sigui visible i accessible. 

Alçària sobre el paviment de la part superior de l' extintor:  <= 1700 mm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplo mat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
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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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecci ó  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la ins tal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors s egons especificacions del projecte, 
verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1 ,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sort ida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis  
     - Distància a recórrer fins a arribar a un ext intor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors,  fixat en cada cas per la DF. S’ha de  

procurar mostrejar les diferents zones, especialmen t aquelles amb un risc més elevat. Zones 

amb transformadors, motors, calderes, quadres elèct rics, sales de màquines, locals 

d’emmagatzematge de combustible i productes inflama bles, etc.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el mat erial afectat. 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
I12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I12AG232. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 

mateixos el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verti cals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i pro tecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals  de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arrio strament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i s enyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verti cals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i pro tecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals  superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i segur etat del pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra  

- Col·locació dels elements de protecció, accés i s enyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 2 0 cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilita t i les condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrr egues de treball i de vent, calculades 

d’acord amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir l es càrregues previstes a la DT de la 

bastida. Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la docume ntació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d’estar fets tots els arriostraments horitzonta ls, en llocs que puguin resistir les 

empentes horitzontals previstes al càlcul sense def ormacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada  mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar 

material i de 80 cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d’estar protegides a mb una barana composada per un tub superior 

a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alç ada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 

de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar  col·locada la barana. 

Han d’estar col·locats tots els elements de protecc ió de caiguda de materials previstos a la 

DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’in fluència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles p er un sistema d’escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de segureta t fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trab ajo” 

Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que  la trama d’aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 
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La bastida i els desviaments de trànsit, de vianant s o de vehicles, han d’estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques am b cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministra dora de la bastida, i especialment desprès 

de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d ’unió  dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 

que no hi hagin superfícies lliscants a les platafo rmes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal com provar la base de recolzament, l’existè 

ncia de serveis, especialment línies elèctriques qu e puguin interferir, etc. 

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge am b pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer  personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui com pletament muntada, amb tots els 

arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, en mòduls de 5 m2. 

PONT PENJANT: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, c on elementos prefabricados, materiales, 

medidas, cargas de proyecto y requisitos de segurid ad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas  de asiento para andamios de trabajo y 

puntales de entibación de tubos de acero. Requisito s. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiaje s y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D' EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2142511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb  mitjans mecànics, amb càrrega manual i 

mecànica sobre camió. 

 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el mater ial resultant no te cap utilitat i serà 

transportat a un abocador.  

 El desmuntatge pressuposa que part o tot el materi al resultant tindrà una utilitat posterior, 

i ha de ser netejat, classificat, identificat amb m arques que siguin reconeixibles amb 

posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posic ió original. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter 

Determinació del grau de dificultat d’intervenció a  les unitats d’obra on intervenen 

restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

     - Degradació de l’element a tractar 

     - Resistència al tractament 

     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dific ultat amb el següent criteri: 

     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Enderrocs: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de las seva posi ció 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al  lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientm ent trossejades i apilades per tal de 

facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi 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.). 
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DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada l a seva situació  original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions a dients, per tal que no es faci malbé . Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d 'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisio ns, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elem ents que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i sobre l'element, si la seva amplària és > 

35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apunta lar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D’EDIFICACIONS: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l 'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les esp ecificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA, 
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb  les indicacions de la DT. 
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀ MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'enc avallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zon a d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb  indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessament s accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar ta pats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, d esencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líq uids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·l ocar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a re utilitzar en obra s’ ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de re bre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels resi dus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestio nat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi CER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, 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 p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

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 resid uos. 

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 residu os y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45C - FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45C17C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en 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 central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
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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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us 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 formig ó  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 fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense 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 p er 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 propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines 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. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

LLOSES: 
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Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures a ctives, i n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
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 AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 
 
K4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4B9DA66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres 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 següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de for migó existents 

- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estru ctura de perfils d'acer, una vegada nets 

aquests, col·locant un cè rcol perimetral connectat  als perfils del balcó amb grapes en forma 

d'U 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 
Per armadures ancorades a elements de formigó exist ents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’a ssecat de l’adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
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Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e 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 òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles 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 t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó 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 zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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 d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat 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 pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts 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 l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades 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 fabr icant, 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. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

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, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e 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, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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 fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
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(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, 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’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 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 l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s 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 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó exist ent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a  la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura 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 verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors 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 pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n 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. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir u na edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gra n que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de  la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col· locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques de l fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’a dhesiu ha d’estar  compresa entre 5º i 40 º 
C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar qu e resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s ’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posic ió definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
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 teò ric 

- 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 l es 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 m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les  especificacions de la DT. 
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord  amb la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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K6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
K6AA - TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K6AA2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de mal la d’acer, fixada a peus prefabricats de 
formigó  i amb el desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'es tar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentme nt del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
K788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES  BITUMINOSES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabili tzació de paraments horitzontals o 

verticals, mitjançan l’ aplicació d’un producte líq uid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjança nt emulsió bituminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de la emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes necessàries del producte 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llo cs indicats als plànols o ordenats per la 

DF.  
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El recobriment aplicat ha de formar una capa unifor me i contínua, que ha de cobrir tota la 

superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s’ha d’apreciar a simple vista defectes en el re cobriment (bombolles, cràters, cococons 

sense reblir ni fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 

definides a la DT o en el seu defecte, les especifc ades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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’ha  de respectar els intervals de temperatura d’a plicació i els marges d’humitat relativa de 

l’aire, indicats per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treba lls s'han de desviar i conduir a fora de 

l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d’ haver assolit la  resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport ha d’estar neta de pols, d 'olis i greixos, no ha de tenir material 

engrunat. 

 El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l’adherència del producte. 

Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respe ctarà  el temps de curat estipulat pel 

fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de l es persones, equips o materials. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. L a segona capa s'ha de donar quan la primera 

sigui seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 

la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8989240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o baran a 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 

 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pl uja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització  de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques.  Els nusos sans que tenen exsudac ió de resina s'han de tapar amb goma laca. 



PROJECTE D’APARCAMENT PÚBLIC A LA PLAÇA BARCELONA DE PUIGCERDÀ 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

276 
  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit  s'han d'ap licar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O  PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BA LCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l’obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s’ha d’ amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l’obertura, com ara bastiments que 

s’hagin embrutat. 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície 

envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
KD5 - DRENATGES 
KD5L - DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació de là mina amb relleu de forma que un c op fixada o recolzada en l’element, formi 

canals per on pugui circul·lar l’aigua. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locada amb fixacions mecàniques 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Làmina col·locada no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts,  acords, etc.) 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts,  acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la supe rfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, a mb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.). 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

Els acords de la membrana amb els paraments vertica ls han de ser aixamfranats o corbats. 

L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d' una rasa o fixat al  parament amb un perfil 

de remat, cal cumplir l’especificat en l’apartat 2. 1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta 

unió  ha de quedar segellada. 

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfí cie a impermeabilitzar i l'altra 

cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'hum itat (terreny). 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 50 mm/m 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làm ina ha de quedar fixada per la part 

superior i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e les persones, equips o materials. 

Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambien t màxima de 20°C, intentant no transmetre 

tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD7F4375. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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, a mb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formi gonat, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 c as 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lad a 

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 diàmetr e 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 variacion s 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 su perfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm  

 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freà tic de la rasa corresponen als espec ificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls 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'ai gua, 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'h a 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 d eformar 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'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns 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 pr ova. 

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 espe cificacions 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 apr ueba 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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG54477. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de poli etilè , o combinacions de tubs de 

fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i reco berts. 

S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

 - Reblert de la rasa amb formigó 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant previ sta. Han de quedar rectes. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts di ns la rasa. 

No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionad es degudament compactades. 

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT -152), en pes:  < 25% 

 Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 

 REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de f ormigonament, com és ara disgregacions o 

buits a la massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 

 La resistència característica del formigó es compr ovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 

d'execució de junts i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 

de reblert. 

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactac ió s'hagi completat. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s' inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 

de fer de manera que no es produeixin disgregacions .  

El procés de formigonament no ha de modificar la si tuació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 


