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1. Prescripcions tècniques generals 

1.1 Condicions generals 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec o pel 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 
 

1.2 Obres objecte del projecte 

Les obres a realitzar queden perfectament definides als plànols del present projecte i a la 
seva Memòria, que es considera reproducció d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles d’aquest 
Plec i a les instruccions que dicti la Direcció de l’obra per resoldre de la manera més 
convenient aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense que l’Adjudicatari 
pugui introduir cap tipus de modificació que no hagi estat prèviament autoritzada pel Director 
de les obres. 
 
Correspondrà al Director de les obres l’aclariment dels dubtes que es poguessin plantejar 
durant l’execució dels treballs.  
 

1.3 Documents del projecte 

El present Projecte consta dels següents documents:Document núm. 1.- Memòria i els seus 
Annexes; Document núm. 2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; 
Document núm. 4.- Pressupost. El contingut d'aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests 
documents, són: Memòria, Plànols, Plec de Prescripcions, Quadre de Preus núm. 1 i 
Pressupost General, així com l´Estudi de Seguretat i Salut a les obres. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts 
pels Annexes a la Memòria, els Amidaments, el Quadre de Preus núm. 2 i els Pressupostos 
Parcials. En qualsevol cas els amidaments tenen únicament caràcter orientatiu. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que 
aquestes dades apareixin en alguns documents contractuals. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir 
la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars 
contingudes en el capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit en 
aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents (Prescripcions Tècniques 
Particulars i Plànols) prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes 
en el Capítol I del present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
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Director de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i 
aquestes tinguin preu en el Contracte.  
 

1.4 Obligacions del contractista 

Es obligació de l’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona construcció 
i aspecte de les obres, encara que n es trobi expressament estipulat en aquest Plec de 
Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, 
disposi per escrit la Direcció de l’obra.  
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del “Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres 
de l'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970. 
 

1.5 Diari de les obres 

A partir de l’ordre d’iniciació de l’obra, s’obrirà un llibre en el que es facin constar les 
incidències que succeeixin a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments 
sol·licitades per l’Adjudicatari, i a les instruccions i ordres donades a aquest. 
 
En relació a "l'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8, i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat”.  
 
Les ordres a l’Adjudicatari es donaran per escrit i estaran numerades correlativament; 
l’Adjudicatari estarà obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, el rebut en el 
duplicat de l’ordre. 
 
El Director de les obres iniciarà les seves comunicacions a l’Adjudicatari en el Llibre d'Ordres 
assenyalant la llista del seu personal col·laborador més significatiu amb les atribucions 
pròpies de cada persona i senyalant qui haurà de suplir-lo en les seves absències. Així 
mateix assenyalarà seguidament la relació nominal dels seus superiors jeràrquics dins de 
l’Entitat Contractant a efectes de la inspecció de les obres que s’inicien, tot això limitat a les 
persones que per als assumptes relatius al càrrec que ostenten o per la funció que 
exerceixen tenen facultats per accedir al llibre esmentat i transcriure en el mateix, dins de les 
seves competències, el que consideri necessari comunicar a l’Adjudicatari. 
 
Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del Director, llevat de reconeguda 
urgència, es comunicaran a l’Adjudicatari per mitjà del Director. En cas de donar-se 
l’excepció abans referida, l’autoritat promotora de l’ordre la comunicarà simultàniament al 
Director amb la mateixa urgència. 
 
Quan l’Adjudicatari consideri que les prescripcions d’una ordre sobrepassen les seves 
obligacions dimanants del Contracte, haurà de presentar la seva reclamació, per escrit i 
degudament justificada, en un termini de 10 dies, transcorregut el qual no serà atendible. La 
reclamació no suspendrà el compliment de l’ordre, llevat que es decideixi el contrari pel 
Director. 
 

1.6 Permisos i llicències 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se amb l’antelació suficient dels permisos, llicències, etc. que 
calguin per a l’execució de les obres, però no d´aquells que afectin a la propietat dels 
mateixos. Totes les despeses que origini el compliment del preceptuat al present article 
seran a compte de l’Adjudicatari. 
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1.7 Inspecció de l’obra 

L’Adjudicatari haurà de donar al Director de les obres tota classe de facilitats, així com als 
seus subalterns o representants, per a la inspecció de materials, i dels treballs d’execució de 
les obres realitzades, per la realització d’amidaments, replanteigs i quantes comprovacions 
consideri necessàries realitzar, permetent-li i facilitant-li l’accés a totes les parts de l’obra, 
així com a les fàbriques, tallers, etc, on es construeixin, elaborin i assagin elements o 
materials relacionats amb ella, per comprovar el compliment de les condicions establertes en 
el Projecte i les ordres donades per ell. 
 

1.8 Responsabilitats de l’Adjudicatari 

Tant l’Adjudicatari com el tècnic titulat que es trobi davant dels treballs seran responsables 
dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys 
afecten a la pròpia obra com si es tracta d’altres ocasionats a tercers, inclòs en el cas de que 
afectin a les instal·lacions de serveis públics o privats existents a la via pública. En aquest 
cas, amb l’objecte de determinar la responsabilitat de l’Adjudicatari davant de les 
companyies subministradores de serveis públics, en el moment en què s’efectui el replanteig 
de l’obra haurà de recaptar-se la situació dels seus respectius serveis efectuant-se, abans de 
l’inici de les obres, les cates necessàries per tal de situar exactament aquests serveis, tant 
en planta com en profunditat.  
 
L’Adjudicatari és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, sense dret a 
indemnització per un major preu a que li poguessin resultar les diferents unitats d’obra, ni per 
les maniobres que pugués cometre durant la seva execució. 
 
També és responsable davant dels tribunals dels accidents que, per inexperiència, descuit o 
desig immoderat de lucre tinguessin lloc, tant a la construcció com a les bastides, 
estintolaments, mitjans auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 
 

1.9 Obligacions laborals i socials de l’Adjudicatari 

L’Adjudicatari està obligat al compliment de la totalitat de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat  Social i de Seguretat i Salut a les obres. 
 
Les despeses derivades del compliment del disposat en l’annex de Seguretat i Salut, en el 
seu cas s’abonaran a l’Adjudicatari a càrrec de la partida alçada que al respecte figuri en el 
pressupost del projecte, multiplicada pel coeficient d’adjudicació del Contracte. 
 

1.10 Coneixement del lloc i circumstàncies de les obres 

L’Adjudicatari té l’obligació d’inspeccionar i estudiar l’emplaçament de les obres i de les 
seves rodalies i d’informar-se de la naturalesa del terreny, de les condicions hidrològiques i 
climàtiques, de la configuració i naturalesa de l’emplaçament de les obres, del nombre i 
naturalesa dels treballs a realitzar i dels materials necessaris per a l’execució de les obres, 
de les canteres i jaciments de materials, dels accessos a l’emplaçament, dels mitjans que 
pugui necessitar i en general, de tota la informació necessària pel que fa als riscos, 
contingències i altres factors i circumstàncies que puguin incidir directa o indirectament en 
l’execució, en els terminis o en el cost de les obres. 
 
Cap defecte o error d’interpretació que pugues sorgir de l’ús de documents, estudis previs, 
informes tècnics o suposicions establertes en el projecte, i en general, de tota informació 
addicional subministrada als licitadors per l’Entitat Contractant amb caràcter informatiu o 
procurada per aquests directament, eximirà a l’Adjudicatari de les obligacions dimanants del 
Contracte. 
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L’Adjudicatari no tindrà dret a eludir les seves responsabilitats ni a formular cap reclamació 
que es fonamenti en dades o antecedents del projecte que puguin resultar equivocats o 
incomplets. 
 

1.11 Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”. 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
Contractista adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del medi ambient 
per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc. , i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat”, essent a càrrec seu els 
treballs necessaris. 
 

1.12 Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” aniran a càrrec del 
Contractista, si al Plec de clàusules administratives particulars, al Capítol II d´aquest Pla o al 
Contracte, no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
-Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

 -Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes. 

 -Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
 -Despeses de protecció d'amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 
 -Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de connexió, comptadors, etc. 

 -Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals no 
contemplades al projecte; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 
abocadors. 

 -Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 -Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, excepte dels 
corresponents a expropiacions i serveis afectats. 
-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris contractats. 

 

1.13 Comprovació del replanteig de les obres 

La comprovació general del replanteig del Projecte s’efectuarà sobre el terreny, 
materialitzant senyals o referències que tinguin suficient garantia de permanència per a que, 
durant la construcció, pugui fixar-se, amb relació a elles, la situació en planta o alçat de 
qualsevol element o part de les obres, estant obligat el Contractista a la custodia i reposició 
de les senyals que s’estableixin. 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció de les obres. 
Haurà també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall que la Direcció de les 
obres consideri necessaris per la definició exacta, en planta i perfil de les diferents unitats.  
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Les operacions de replanteig seran presenciades per la Direcció Facultativa i el Contractista. 
O per les persones a qui deleguin, devent d’aixecar l’Acta corresponent. Tots els materials, 
equips i mà d'obra, necessaris per aquest treball, aniran a càrrec del Contractista. 
 

1.14 Materials 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
l'autorització expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat” 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents 
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les 
prescripcions, sense que per això tinguin dret a nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials necessaris 
per a l´execució de les obres, assumint totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc, 
que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de les obres, amb suficient antel.lació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 

1.15 Preus unitaris 

S’entén per unitat d’obra de qualsevol classe, l’executada i completament acabada d’acord a 
les condicions del Plec. Per a totes les unitats d’obra en que es desglossa l’obra objecte del 
present projecte al Capítol Segon s’indica la forma de amidament corresponent, abonat-se 
segons els preus consignats en el Quadre de Preus núm. 1. 
   
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm.1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Serà d'aplicació la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals” per a la 
contractació d’obres de l’Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clàusula, els preus 
unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades 
per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol 
tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les obres per a la correcta 
execució de la unitat contractada amb la perfecció que exigeixen les condicions del Plec, 
encara que no es faci un esment especial. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat", els preus unitaris que 
figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra 
d'un document contractual, i malgrat que no figurin en la descomposició del Quadre de Preus 
núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclús drets 
de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els 
materials emprats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; i les despeses de tots tipus 
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent 
amb el nivell de qualitat requerit, així com els costos indirectes. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 
figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a 
la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 
 

1.16 Abonament de les obres no previstes 

L’abonament de les obres que no hi figurin especificades en aquest Plec es farà d’acord als 
mateixos preus que s’apliquen a la totalitat de l’obra. 
 
Setmanalment, l’Adjudicatari confeccionarà un comunicat dels treballs imprevistos a realitzar, 
que no estiguin definits específicament en el Pressupost, tals com esgotaments, demolicions, 
desviaments, estintolaments, etc. Els esmentats comunicats setmanals hauran d'autoritzar-
se expressament per la Direcció prèviament a la seva execució, i serviran per a la confecció 
de les certificacions mensuals. No s’atendrà cap reclamació a la liquidació, per treballs 
imprevistos no especificats en el seu dia en els comunicats setmanals i autoritzats per la 
Direcció. 
 
En el cas de que fos necessària l’aplicació d’algun preu que no hi figuri en aquest Projecte, o 
condicions que no estiguin o no s’hagin previst en aquest Plec, aquests s’establiran d’acord a 
un preu fixat contradictòriament com es determina a continuació. 
 
En cas de que la Direcció de les obres ordeni efectuar una unitat, el preu de la qual no hi 
figuri en els quadres d’aquest projecte, es fixarà contradictòriament pel Director i 
l’Adjudicatari el preu corresponent amb anterioritat a l’execució de les obres de referència, 
aixecant-se la corresponent acta que es sotmetrà reglamentàriament a la consideració de 
l’Administració contractant. 
 

1.17 Partides alçades 

Les partides d’aquest projecte que figuren al pressupost com "de pagament íntegre”, es pagaran 
en la seva totalitat al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les obres d’aquest projecte que apareixen en el pressupost com a quantitat alçada a 
justificar, s’executaran d’acord als pressuposts i projectes parcials que oportunament es 
redactin, i seran mesurades i valorades, per al seu abonament, com les restants obres, 
d’acord a les unitats d’obra i preus que hi figuren en els quadres de preus de pressupost. 
 

1.18 Desviaments provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relació amb el trànsit 
general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es defineix en el 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció de les obres. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del Present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II del Plec es digui expressament 
el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost, i en 
cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de 
la Direcció de les obres, essent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o 
accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.  
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Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o 
per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones 
condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 

1.19 Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. En qualsevol cas serà d’aplicació el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol 
de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de 
l'excavació de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, rebliments, etc. i 
si la Direcció de les obres rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del 
present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret 
a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del 
Contracte per haver d'emprar quantitats més grans de material procedent de préstecs. 
 

1.20 Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents hom es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat". A 
aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de Condicions del 
Projecte", aquelles que apareixin definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes propietat de tercers afectats per l’execució de les obres seran traslladats o 
retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca importància que 
la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 
aquest treball seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades 
existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del 
Quadre de Preus núm. 1. En el seu defecte, hom es regirà pel que s'estableix en la clàusula 
60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat" 
 

1.21 Termini d'execució i garantia 

El termini d'execució de les obres  a partir de la data de d’inici de les obres serà de 12 
mesos. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de les 
obres, llevat que al Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa 
l’article 171 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
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1.22 Conservació de les obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs, d’acabats, entreteniments i 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 
de funcionament. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, obres auxiliars, etc.). 
 
L’Adjudicatari estarà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la 
recepció definitiva de les obres, realitzant tots els treballs que calguin per mantenir totes les 
obres en perfecte estat de conservació, sense que obstaculitzin l’ús públic o el servei 
corresponent de l’obra, d’acord amb les instruccions del Director. 
 
L’Adjudicatari respondrà dels danys o deterioraments que es puguin produir a l’obra durant el 
termini de garantia i complirà les seves obligacions de vigilància i policia fins a la recepció 
definitiva de l’obra. 
 
A més del que es prescriu en el present article, hom es regirà  pel que es disposa a la 
clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de 
l’Estat". 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició dels elements que s'hagin deteriorat o hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al realitzar el càlcul de les 
seves proposicions econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades 
o a les assegurances que siguin convenients. 
 
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegament de les obres fins la finalització 
del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte 
de Contractista. 
 

1.23 Disposicions aplicables 

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades els següents 
documents: 

 
PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes”. 
PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, especialment les 
següents: 
 
Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos por Orden de 28 de diciembre de 1.999. 
 
Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1.999. 
 
Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. 
Aprovada per Orden circular 326/00. 
 
PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1986 (BOE núm 228 de 23 
de setembre de 1986 i correcció d’errades BOE núm. 51 de 28 de febrer de 1987) 
 
PCA Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Suministro de Agua, 
aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE de 2 i 3 d’octubre i correcció 
d’errates al BOE de 30 d’octubre) 
 
RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial  de 4 de juliol 
de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
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RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”,  aprovada per “Real Decreto 
823/1993” de 28 de maig (B.O.E. núm.148 de 22 de juny de 1.993 i correcció d’errates BOE 
núm 183 de 2 d’agost). 
 
RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción (RB-90) aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 
1990). 
 
RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos (RL-88), 
aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 d’agost de 1988). 
 
RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-
92)” aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de 26 de desembre de 
1992). 
 
EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural aprovada per Real Decreto 2661/1998 d’11 de 
desembre 
 
FL-90 “Norma Básica  NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, aprovada per 
“Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991). 
 
EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado y pretensado (EF-96) 
 
NBE EA-95 Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero en 
edificaciones, aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre (BOE de 18 de 
gener de 1996) 
3.1. - I.C. Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado aprovada 
per Ordre del Ministerio de Fomento de 27 de desembre de 1991, amb una Instrucció 
complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 12 de Març de 1976. 
 
5.1. - I.C. Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje, 
aprovada el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la part no 
modificada per la Instrucción 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial, aprovada per Ordre 
Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 1990). 
 
6.1-IC i 6.2-IC Instrucción 6.1. i 2 I.C.  de la Dirección general de Carreteras sobre secciones 
de firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 de juny de 
1989). 
 
6.3. – I.C. Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de 
firmes, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de maig de 1980). 
 
8.1. - I.C. Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de desembre de 
1.999. 
 
8.2. - I.C. Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 4 
d’agost i 29 de setembre de 1987. 
 
Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabaments 
d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre) 
 
Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció General de 
Carreteres (1978) 
 
P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua”.  
 
R.A.T. “Reglamento para líneas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de novembre 
(B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
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R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 de febrer de 
1949. 
 
R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
Publicat en el B.O.E. nº 242 de 9 d’octubre de 1973 e Instrucciones complementarias. 
 
MB-91 Norma bàsica de la Edificación aprovada per Real Decret 279/91 d’1 de març. 
 
NCSE-94 Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de Edificación, 
aprovada per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 de febrer de 1995) 
 
NBE FL-90 Norma bàsica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprovada per 
Real Decret 11723/1990 del MOPU, de 20 de desembre (BOE de 4 de gener de 1991) 
 
R.I.I. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprovat per Real Decret 
1942/1993 de 5 de novembre (BOE núm. 298 de 14 de desembre de 1993) 

 
així com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels serveis que 
puguin resultar afectats (aigua, electricitat, telèfons i gas). 
 
A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol de la 
Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria d’accessibilitat, 
concretament per: 
 
Llei 20/1991 de 25 de novembre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 
“Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel 
Decret Legislatiu 6/1994 de 13 de juliol. 
 
Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat (DOGC núm 2043 de 28 d’abril de 1995) 
 
Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte 
en tot moment les condicions més restrictives. 
 

1.24 Existència de trànsit durant l'execució de les obres 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 
motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els 
preus del contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamació. En el cas de que 
l'anteriorment disposat impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció de les obres i el possible cost addicional 
també es considerarà inclòs en els preus unitaris. 
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1.25 Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 
sigui possible executar simultàniament treballs d’edificació, jardineria i obres complementàries, 
com poden ser l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el 
Contractista complirà les ordres referents a l'execució de les obres per fases, que marcarà la 
Direcció de les obres, per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per 
fases, es consideren incloses en els preus del contracte i no podran ésser en cap moment 
objecte de reclamació. 
 

1.26 Existència de servituds i serveis 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de 
manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol.licitarà a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus 
unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 

1.27 Desviaments de serveis 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement dels serveis si és factible, haurà d'estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 
necessari modificar. 
 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol.licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions executades per 
tercers es pagaran mitjançant factura. 
 
Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 

1.28 Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 
les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment del Pla de Seguretat i Salut i, en general, de la 
normativa sobre seguretat i salut al treball vigent. Així mateix serà obligació del constructor la 
contractació d' una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus 
obrers segons la normativa vigent.  
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1.29 Assaigs 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de fabricació i posta en obra, serà el definit pel programa 
d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les obres. 
 
Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, 
l’import d’aquests assaigs s’obtindrà aplicant les tarifes fixades al Real Decret 768/1980, de 21 
de març i disposicions posteriors, pel que es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. L’import serà a càrrec del Contractista, fins un límit de l’ú per 
cent (1%) del pressupost de l’obra, conforme prescriu la clàusula 38 del “Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la contractació d’obres de l’Estat”. Aquest límit podrà ser modificat 
pel Plec de Clàusules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitació de l’obra. 
 
 
 
2.  Materials  
 
2.1. Materials Bàsics 
 
2.1.1. Granulats 
 
2.1.1.1. Sorres 
 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
      - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
Característiques generals 
 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 
d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li 
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n’extraguessin.  
 

- Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
- La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 
- No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
- Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
- Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró. 
- Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes. 
- Els àrids no han de ser reactius amb el ciment.  
- No s’utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 

continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE. 
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- Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sè rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 
0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 
7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d’impureses: 

      - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
       - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
      - Asfalt:  <= 1% del pes 
       - Altres:  <= 1,0 % del pes 
 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 
la EHE. 
 
Sorra de marbre blanc: 
 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
Sorra per a la confecció de formigons: 
 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 
confecció del formigó 
 

Designació: d/D - IL – N 
 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en 
pes  
 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 
EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a 
la UNE 146.507 EX Part 2. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
 
Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

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

- Granulat fí: 
      - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons: 
 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

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

- Granulat fí: 
      - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

 - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
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- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 
Sorra per a la confecció de morters: 
 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions: 
 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 
mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les 
condicions requerides per l’ús al que es pretén destinar. 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament i emmagatzematge:  
 
De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 
i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
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terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Sorra per a la confecció de formigons: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
Sorra per a la confecció de morters: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions: 
 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 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 acompanyada d’un full de subministrament 
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l’àrid subministrat. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 
7.2.1 del CTE: 
 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits 
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de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
   - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
  - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
      - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i 
ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i 
ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  

 
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids 
que no compleixen amb l’article 28.4.1. 
 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d’impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
 

Operacions de control: 
 
Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
 
La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció  a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs 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 sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
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- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
 

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
 
S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
Criteris de presa de mostres: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí 
tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o 
illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui 
els mateixos components però sense els fins. 
 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 
 
 
 
 
2.1.2 – Aglomerants i Conglomerants 
 
2.1.2.1 - Calçs 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B0532310. 
 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids 
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 

Calç amarada en pasta: 
 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
Calç aèria CL 90: 
 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs 
- Mètode de referència:  <= 20 
- Mètode alternatiu:  <= 2 
 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- 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 aigua, segons l’assaig donat en la norma 
UNE-EN 196-2) 
 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 

 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
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Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per 
a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment 
o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- Condicions de control de recepció 
 
Condicions de marcatge I control de la documentació: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 
7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 
altres productes de construcció:   
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 

Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de 
característiques. 
 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries 
i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a 
mínim: 
      - Numero identificador del organisme notificat 
      - Nom i adreça del fabricant 
      - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
      - Numero del certificat de conformitat 
      - Referència a la UNE EN 459-1 
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    - Descripció del producte 
      - Informació sobre els requisits essencials. 
 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
 

Operacions de control: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 
, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 
exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes 
característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta. 
 

S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs 
de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
 

S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció 
necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. Els mètodes d’assaigs 
es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
Criteris de presa de mostres: 
 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
 
2.1.3 - Formigons de compra 
 
2.1.3.1 – Formigons estructurals en massa 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B064300C,B064100C. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
Característiques dels formigons d’ús estructural: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-
60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i 
S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 
37.3.2 de la norma EHE-08 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 
de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
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Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE 
EN 934-2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència estàndard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci 
ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
 
Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
 

Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  
      - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
      - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
      - Consistència seca:  Nul 
      - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
      - Consistència fluida:  ± 2 cm 
      - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 

Formigons per a pilots formigonats “in situ” 
 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
 

Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
      - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
      - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
      - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

 
 
 
 
 
 
 
Consistència del formigó: 
 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d’Abrams(mm)    ¦               d’ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
Formigons per a pantalles formigonades “in situ” 
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Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
 

Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
      - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
      - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
      - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
Pilots i pantalles formigonades “in situ” 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- Condicions de control de recepció 
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Condicions de marcatge I control de la documentació: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 
a mínim: 
      - Resistència a la compressió 
      - Tipus de consistència 
      - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant 
com a mínim: 
      - Contingut de ciment per m3 
      - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
      - Tipus, classe i marca del ciment 
      - Contingut en addicions 
      - Contingut en additius 
      - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
      - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 

Operacions de control en formigó estructural: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonat:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonat <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; 
Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonat <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; 
Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 
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      - Temps de formigonat <= 1 setmana 
 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
 
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència caracterí stica real. 
 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
Critreris de presa de mostres en formigó estructural: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment, en formigó estructural: 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions 
de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= 
xn 
 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, 
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per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 
 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2  

 
Coeficient: 

- Número de pastades: 
      - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
   - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
      - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
      - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que 
es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si 
la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a 
la sèrie.  
 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 
2.1.3.2. - Formigons estructurals per armar 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B065960C. 
 
1.- Definició i característiques dels elements: 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
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Carcaterístiques dels formigons d’ús estructurals: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat 
 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-
60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i 
S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 
37.3.2 de la norma EHE-08 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast 
de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE 
EN 934-2 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci 
ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
 
Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  
      - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
      - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
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- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
      - Consistència seca:  Nul 
      - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
      - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 

Formigons per a pilots formigonats “in situ” 
 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
 
 
 

Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
      - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
      - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
      - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
      - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
 

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d’Abrams(mm)    ¦               d’ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
Formigons per a pantalles formigonades “in situ”  
 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
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¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
 

Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
      - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
      - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
      - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
      - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- Unitats i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
Pilots i pantalles formigonades “in situ” 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
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 
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- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 
a mínim: 
      - Resistència a la compressió 
      - Tipus de consistència 
      - Grandària màxima del granulat 
      - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant 
com a mínim: 
      - Contingut de ciment per m3 
      - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
      - Contingut en addicions 
      - Contingut en additius 
      - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
      - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 

Operacions de control en formigó estructural: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
 
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; 
Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 
m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 
      - Temps de formigonament <= 1 setmana 
 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
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En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència caracterí stica real. 
 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
 
 
 
Criteris de presa de mostres en formigó estructural: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment, en formigó estructural: 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de 
garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions 
de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= 
xn 
 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
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formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 
 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

 
Coeficient: 

- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que 
es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si 
la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a 
la sèrie.  
 
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 
2.1.3.3. – Formigons d’ús no estructural 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B06N0003. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 
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S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al  procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 
comuns excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C 
 

Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, 
sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de 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’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 
1011. 
 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 
del granulat. 
 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 
N/mm2, i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 

 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
      - Consistència seca:  Nul 
      - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
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- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 

 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
5.- Condicions de control de recepció 
 
Condicions de marcatge I control de la documentació: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- 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 estructurals), la resistència a 
comprensió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
      - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
      - Contingut en addicions, si es el cas 
      - Tipus i quantitat d’additius 
      - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó 
 

Operacions de control: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
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- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó  amb la dosificació correcta. 

 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
Criteris de presa de mostres: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
 
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’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 rebuig de la pastada. 
 
2.2.1. – Materials per a encofrats I apuntalaments 
 
2.2.1.1 - Puntals 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B0D61170. 
 
1.- Definicio i característiques dels elements 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
 
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 per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
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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 fixació de la seva alçària. 
 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre 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 seves condicions. 
 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.3 Materials per a paviments 
 
2.3.1. Materials per a vorades 
 
2.3.1.1  Peces rectes de formigó per a vorades 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 
la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 

Característiques generals: 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l’assaig glaç -desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
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Classes en funció  de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, 
>= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
      - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
      - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
      - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan 
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 
7.2.1 del CTE: 
      -  Sistema 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 subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
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UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
2.4. - Materials per a rigoles 
 
2.4.1 - Peces de morter de ciment per a rigoles 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B97422E1. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
 
Característiques generals: 
 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 
arestes rectes i la cara plana. 
 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 

 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 

  
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 
recepción en obra. 
 
2.5 – Guals de peces especials 
 
2.5.1 – Peces especials de formigó per a guals 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 

Projecte d'acondicionament i millora de l'Avinguda Constitució 
entre l'Avinguda Bellamar i l'Avinguda de los Tilos 3.Plec de condicions

Página 46



   
 

 
  

B985V010,B985V030. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en 
la seva capa superficial 
 

S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 

Característiques generals: 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l’assaig glaç -desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
 

Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, 
>= 4 mm, <= 10 mm 

Projecte d'acondicionament i millora de l'Avinguda Constitució 
entre l'Avinguda Bellamar i l'Avinguda de los Tilos 3.Plec de condicions

Página 47



   
 

 
  

- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
      - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
      - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells 
rectes: 
      - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
      - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 

 
2.- Condicions de subministrament I emmagatzematge 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge 
quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta 
per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 
7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 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 subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
 
2.6. - Materials per a escocells 
 
2.6.1 – Peces de morter de ciments per a escocells 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
B991U030. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
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Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells. 
 
Característiques generals: 
 
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. 
 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10% 
 Toleràncies: 

- Llargària:  ± 10 mm 
 - Alçària:  ± 5 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
 - Fletxes:  ± 3 mm 
 Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: 
- Llargària:  ± 5 mm 
 - Alçària:  ± 2 mm 
 - Gruix:  ± 2 mm 

 
2.- Condicions de subministrament I emmagatzematge 
 
Subministrament: En palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides 
d'impactes. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatoria 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
2.7 – Materials per a proteccions I senyalització 
 
2.7.1 – Materials per a senyalització horitzontal 
 
2.7.1.1 – Materials per a marques vials horitzontals 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BBA1M000,BBA11000. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
 
S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 
Pintura reflectora: 
 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

Projecte d'acondicionament i millora de l'Avinguda Constitució 
entre l'Avinguda Bellamar i l'Avinguda de los Tilos 3.Plec de condicions

Página 49



   
 

 
  

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

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

 
Pintura no reflectora 
 
Tipus d'oli:  soja 
 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 
Pes específic:  15 kN/m3 
 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
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Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 

  
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
  
Rendiment:  2,5 m2/kg 
 
 
Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

  
2.- Condicions de subministrament I emmagatzematge 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
2.8 – Materials per a evacuació, canalització I ventilació estàtica 
 
2.8.1 – Tubs per a clavegueres I col·lectors 
 
2.8.1.1  - Tubs de PVC per a clavegueres I col·lectors 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BD7F5370. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 

Característiques generals: 
 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
Tub de formació helicoïdal: 
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Tub rígid, format enrotllant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la 
banda ha d'estar soldada químicament. 
 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
 
Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 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 tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
 
La paret del tub ha de ser opac. 
 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
 

Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 
727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 
proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
 
Els elements han d’ anar marcats o impresos directament 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’aptitud del tub. 
 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació 
si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 

 
Toleràncies 
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- 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 tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals 
de d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es 
connecta el sistema de canalització enterrada. 
 

Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 
727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 
proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
 
Els elements han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui 
llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació, i 
mantenir-se l legible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació 
si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
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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'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.-Normativa de compliment obligatori 
 
Tub de formació helicoïdal o tub injectat per a unió encolada de DN>315MM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
Tub de PVC-U de paret estructurada sense pressió: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.8.1.2 – Tubs de polietilè de densitat alta per a clavegueres I col·lectors 
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0.- Elements que contempla el plec 
 
BD7JO220,BD7JM220. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 
d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
 
Característiques generals: 
 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 
ni d'altres defectes. 
 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 
53394. 
 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 

- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
      - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
      - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
 

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 
5.2.3 de la UNE 53365. 
 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 
circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diámetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

Projecte d'acondicionament i millora de l'Avinguda Constitució 
entre l'Avinguda Bellamar i l'Avinguda de los Tilos 3.Plec de condicions

Página 55



   
 

 
  

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
      - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
      - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
      - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
      - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
 

No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- Condicions de subministrament I emmagatzematge 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo. 
 
 
2.9 – Materials per a pous de registre 
 
2.9.1 – Materials per a pous de registre circulars 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BDD1U0V1,BDD1U0U3,BDD1U02U. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre. 
 
S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
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- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
 

Característiques generals: 
 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 
vigent. L’ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats.  No s'han d'admetre barreges 
de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin 
afectar l'estanquitat. 
 
Ha de tenir un color uniforme. 
 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de 
la superfície. 
 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de  la norma UNE 127917 
 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici 
d’apertura 
 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un 
mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un 
gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
 

Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
 

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
 - Gruix de paret:  ± 5% 
 - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

Projecte d'acondicionament i millora de l'Avinguda Constitució 
entre l'Avinguda Bellamar i l'Avinguda de los Tilos 3.Plec de condicions

Página 57



   
 

 
  

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 
0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
      - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
      - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
      - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
      - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 

Peça reductora (con asimètric): 
 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
 
Peça de base:  
 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de 
ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
 
 Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en 
el pou  

 
2.- Condicioins de subministrament I emmagatzematge 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 
7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a 
mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
   - HM per a tubs de formigó en massa 
   - HA per a tubs de formigó armat 
   - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
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- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
 - 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 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma 
UNE-EN 1917. 
 
2.9.2 – Materials auxiliars per a pous de registre 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BDDZV006,BDDZU002. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
 
S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre:  
      - Graó d’acer galvanitzat 
      - Graó de fosa 

- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el 
tub i el pou de registre 
 

S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 

Bastiment i tapa o bastiment i reixa: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes 
següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
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- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrosió. 
 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherència satisfactòria. 
 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo. 
 
Les tapes o reixes han d’ estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut 
al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 
 La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 
una eina d’us normal. 
 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 
la seva obertura. 
 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 
      - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
      - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
      - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
      - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
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Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a l
 a pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
           - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

            - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
Bastiment amb reixa o tapa practicable: 
 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
Elements amb recobriment de pintura bituminosa: 
 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
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Elements de fosa: 
 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
 
Bastiment I tapa o reixa de fosa grisa: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
Graó d’acer galvanitzat: 
 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
 

Graó de fosa: 
 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de 
servei. 
 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant 
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. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 
Contingut de perlita:  <= 5% 
 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 

Fleix d’acer inoxidable I anells d’expansió 
 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva 
funció. 
 
No ha de tenir porus. 
 
2.- Condicions de subministrament I emmagatzematge 
 
Bastiment I tapa o reixa: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
Fleix d’acer Inoxidable I anells d’expansió: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
Graó: 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Bastiment i tapa o bastiment i reixa: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, 
control de calidad. 
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Elements de fosa gris: 
 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
 
Graó d’acer galvanitzat: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
Graó de fosa: 
 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
 
Fleix d’acer inoxidable I anells d’expansió: 
 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
 
2.10 – Materials per a instal·lacions d’enllumenat 
 
2.10.1 – Llums per a exteriors 
 
2.10.1.1 – Llumeneres per a vials públics 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BHN0E110. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Lluminàries asimètriques per a vials públics, per anar equipades amb làmpades de vapor de 
mercuri o amb làmpades de vapor de sodi de pressió alta. 
 
Es contemplen els següents tipus de lluminàries: 

- Lluminàries amb reflector i carcassa independents o d’un sol conjunt 
- Lluminàries obertes o tancades 
- Lluminàries amb o sense allotjament per equip d’encesa  

 
Característiques generals: 
 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector. 
 
Ha d’estar preparada per a una unió lateral o vertical amb el suport, o be per anar 
directament muntada sobre la façana. 
 
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". 
 
El sistema d’adaptació al suport estarà protegit contra la corrosió. 
 
Els mitjans de fixació de la lluminària al seu suport han de permetre regular la inclinació entre 
+0º i -3º. 
 
Han de tenir la resistència suficient per tal de garantir que un cop fixada la lluminària en la 
seva posició definitiva aquesta no variarà per causes accidentals. 
 
El dispositiu ha de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària totalment 
equipada. 
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Ha de resistir vents de fins a 150 km/h sobre la superfície projectada del conjunt sense 
deformacions excessives. 
 
La lluminària ha d’estar proveïda de sistemes de subjecció del cable de manera que aquest 
no transmeti cap esforç directament sobre les regletes de connexió dels equips o del 
portalàmpades. 
 
Es disposaran passacables de cautxú sempre que el conductor travessi parets o nervis de 
reforç per l’interior de la lluminària. 
 
Ha de garantir els resultats prevists al projecte en quan a uniformitat i control de la llum. 
Quan el projecte ho especifiqui ha d'adaptar-se a la classificació fotomètrica senyalada per 
les especificacions de la CEI. 
 
Les maniobres d’obertura i tancament per al manteniment de la lluminària i els seus 
accessoris s’han de poder fer sense necessitat de cap estri especial. 
 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) 
serà: 
+-------------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦   oberta     ¦        tancada          ¦ 
¦--------¦--------------¦-------------------------¦ 
¦Difusor ¦sense difusor ¦cubeta de plàstic o vidre¦ 
¦--------¦--------------¦-------------------------¦ 
¦Grau    ¦ >= IP-232    ¦      >= IP-547          ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 42 mm 
 
Carcassa: 
 
La carcassa estarà constituïda per un material inalterable a l’intempèrie i a les alteracions 
mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, fins i tot en les condicions més 
extremes. 
 
La carcassa pot estar feta en algun dels següents materials: 

- Alumini fos amb una composició química: 
Si=<11,00; Mn=<0,23; Ti=<0,02; Cu=<0,10; Zn=<0,50; Fe=<0,86; Ni=<0,11; 
Mg=<0,10 

El gruix no serà en cap punt inferior a 2 mm ni superior a 4 mm. 
 
- Planxa d’alumini amb una composició química: 

Si=<0,085; Mn=<0,005; Ti=<0,015; Cu=<0,005; Zn=<0,016; Fe=<0,150; 
Ni=<0,003; Mg=<0,0018 

El gruix no serà inferior a 1,2 mm en el punt més desfavorable. 
 

- Planxa d’acer d’algun dels següents tipus segons la norma UNE 36-086: AP00, 
AP01-AP02, AP03-AP04, F-111 

 
L’anoditzat serà de 47 mícres en les lluminàries tancades i de 1012 mícres en les obertes. 
També podran ésser emprats altres materials sempre que compleixin les característiques 
funcionals esmentades en aquest plec, i sempre que tinguin una resistència a l’impacte de 
grau 7 segons la norma UNE 20-324-93. 
 
Quan la carcassa faci les vegades de reflector, aleshores el seu brillo després d'un procés 
d'envelliment segons INTA-16.02.06A no serà inferior al 60% de l'inicial. 
 
Increment màxim de tensió en borns de la làmpada provocat per la llumenera respecte al 
funcionament exterior de la làmpada: 
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- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 400 W:  =< 12V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 250 W:  =< 10V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 150 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 100 W:  =< 7V 
- Làmpada tubular clara de vapor de sodi de 70 W:  =< 5V  
- Làmpada elipsoidal de vapor de sodi de 400 W:  =< 10V 
- Làmpada elipsoidal de vapor de sodi de 250 W:  =< 7V 
- Làmpada elipsoidal de vapor de sodi de 150 W:  =< 5V 
- Làmpada elipsoidal de vapor de sodi de 100 W:  =< 5V 
- Làmpada elipsoidal de vapor de sodi de 70 W:  =< 5V 
 

Portalàmpades: 
 
El portalàmpades ha de ser de cos de porcel·lana i tub interior de coure. 
 
Ha d’estar dissenyat i construït de manera que durant el seu normal funcionament no suposi 
cap risc per a les persones o el seu entorn. 
 
Ha d’estar previst un espai suficientment ampli pels conductors d’alimentació a la cúpula del 
portalàmpades. 
 
Les parts del portalàmpades que puguin entrar en contacte amb conductors amb tensió no 
han de presentar arestes vives ni una forma que puguin malmetre l’aïllament. 
 
Si el portalàmpades incorpora una rosca en el seu cos per a la seva subjecció a una espiga 
roscada de suport, aleshores ha de portar algun dispositiu que limiti la penetració d’aquesta 
espiga de suport. 
 
La connexió amb els cables d’alimentació ha de ser per cargol. El cargol s’ha de poder 
prémer de manera que no es pugui afluixar i en cap cas ha de malmetre el conductor. 
 
El conductor s’ha de poder introduir al portalàmpades sense cap mena de preparació 
especial, com ara soldadura amb estany dels fils, ús de terminals, etc. 
 
Tots els materials que constitueixen els borns de connexió han de ser compatibles entre si i 
amb el material del conductor. 
 
Els borns de connexió han d’estar muntats de manera que no es puguin afluixar ni agafar joc 
durant la seva normal manipulació. 
 
Han d’estar situats de manera que un cop connectats els conductors, no hi hagi cap perill de 
contacte accidental entre les parts en tensió o entre aquestes i parts metàl·liques 
accessibles. 
 
La subjecció dels conductors al portalàmpades ha de resistir els esforços mecànics que 
s’originen durant el normal funcionament. El conductor no s’ha de deixar anar de la connexió 
quan s’aplica un esforç de tracció de 20N en la direcció més desfavorable. 
 
Ha d’incorporar un dispositiu que eviti que en cas de vibració s’afluixi la làmpada. 
 
El conductor, un cop a dintre del born de connexió, ha de poder sobrepassar el diàmetre del 
cargol una distància de com a mínim el diàmetre d’aquest. 
 
El born de connexió ha d’incorporar un dispositiu de fixació per tal d’evitar que giri durant el 
roscat i desenroscat de la làmpada. 
 
El portalàmpades ha de permetre la introducció de qualsevol tipus de làmpada del tipus al 
qual està destinat fins que hi hagi contacte. 
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Ha de permetre el roscat i desenroscat de la làmpada fins i tot si el casquet d’aquesta te 
alguna osca o petita imperfecció. En cap cas el portalàmpades ha de malmetre el casquet de 
la làmpada durant el roscat o desenroscat d’aquesta. 
 
El portalàmpades E-27 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al 
casquet en tensió durant la manipulació de la làmpada. 
 
El portalàmpades E-40 ha d’estar concebut de manera que no sigui possible accedir al 
casquet de la làmpada quan aquesta està roscada a fons. 
 
Corrent nominal: 

- Portalàmpades E-27 alimentat a 250 V:  4 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 250 V:  16 A 
- Portalàmpades E-40 alimentat a 125 V:  32 A 
 

Temperatura nominal de funcionament dels portalàmpades sense marca T: 
- Portalàmpades E-27:  165ºC 
- Portalàmpades E-40:  225ºC 
 

Temperatura mínima de funcionament dels portalàmpades amb marca T: 
- Portalàmpades E-27:  170ºC 
- Portalàmpades E-40:  230ºC 
 

Secció dels conductors que ha d’admetre la regleta de connexió: 
- Portalàmpades E-27:  0,5 mm2 =< S =<2,5 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 16 A):  1,5 mm2 =< S =< 4 mm2 
- Portalàmpades E-40 (corrent nominal 32 A):  2,5 mm2 =< S =< 6 mm2 
 

Parell màxim a aplicar per al roscat de la làmpada: 
- Portalàmpades E-27:  0,4 Nm 
- Portalàmpades E-40:  0,8 Nm 

 
Característiques de la rosca de l’espiga de suport: 

- Portalàmpades E-27:  M10x1, M13x1 ó M16x1 
- Portalàmpades E-40:  M13x1 ó M16x1 

 
Mides del borns de connexió: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Portalàmpada ¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre del forat ¦ Llargària de la ¦ 
¦              ¦   de la rosca    ¦   pel conductor    ¦  part roscada   ¦ 
¦              ¦       (mm)       ¦        (mm)        ¦                 ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     E-27     ¦        2,5       ¦         2,5        ¦       1,8       ¦ 
¦     E-40     ¦        3,5       ¦         3,5        ¦       2,5       ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
Lluminàries amb difusor 
 
La cubeta de tancament ha d’estar fabricada en alguns dels següents materials: 

- Metacrilat: 
       - Transmitància inicial:  90% 
       - Temperatura de servei sense deformació:  90ºC 
       - Resistència a la flexió:  12 kg/cm2/cm 
       - Resistència a la compressió:  7 kg/mm2 
       - Resistència al xoc:  5 kg/cm2/cm 

- Policarbonat: 
     - Transmitància inicial:  85% 
     - Temperatura de servei sense deformació:  120ºC 
     - Resistència a la flexió:  954 kg/cm2/cm 
     - Resistència a compressió:  875 kg/cm2 
     - Resistència al xoc:  65 kg /cm2/cm 
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- Polietilè d’alta densitat: 
     - Pes específic a 23 ºC:  0,941 - 0,965 kg/m3 
     - Resistència al calor continu:  121ºC 
     - Resistència a flexió:  100 kg/cm2 
     - Resistència a compressió:  170 kg/cm2 
     - Resistència a la tracció:  250 - 390 kg/cm2 
     - Resistència a l’impacte:  8 - 108 kg/cm2/cm 

- Vidre: 
- Transmitància inicial ( 1mm de gruix, longituds d’ona entre 800 i 500 
mm):  96% 

     - Resistència al xoc tèrmic:  => 180ºC 
     - Coeficient de dilatació tèrmica:  85 x E-7 ºC-1 
     - Temperatura de servei sense deformació:  200ºC 
     - Resistència hidrolítica (UNE 43-708-75):  classe 3 
     - Anàlisi química:  exempt de Mn i Ce 
     - Resistència a l’impacte (UNE 20-324-93):  grau 3 
 

Junts d’estanquitat: 
 
Entre les diferents parts que composen les lluminàries i entre el cos i el reflector 
s’interposarà uns junts de material elastomèric. 
 
Els junts poden ser d’alguns dels següents tipus: 

- Junts d’elilè-propilè 
       - Càrrega de rotura (UNE 53-510-85) 
             - inicial:  100 kg/cm2 
             - després de 168 h a 120ºC:  95 kg/cm2 
       - Duresa Shore (UNE 53-130-91): 
             - inicial:  50 + 5 Sh 
             - després de 168 h a 120ºC:  60 + 5 Sh 
             - després de 168 h a 150ºC:  65 + 5 Sh 
       - Compressió a les 22 h (ASTM d-395-61):  15% 
       - Pes per extracte acetònic (UNE 53-561-74):  =< 20% 

- Junts de cautxú microcel·lular: 
- Ha de ser de porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les 
radiacions ultraviolades. 

       - Ha de resistir una temperatura de treball de 95ºC 
 
Lluminàries amb allotjament per a equip: 
 
En el cas de que la lluminària estigui preparada per a allotjar els accessoris de funcionament, 
aquests han d’estar en un compartiment independent del sistema òptic. 
 
L'espai per allotjar l'equip d'encesa ha d'estar entre el portalàmpades i el sistema de 
subjecció. 
 
Ha de ser accessible a través d'una portella. 
 
El dimensionat serà tal que permeti un muntatge folgat dels accessoris per a la seva 
adequada dissipació de calor. 
Els sistemes de tancament i fixació han de garantir la posició dels elements. 
 
El conjunt ha d'anar proveït d'un fiador que impedeixi l'obertura accidental. 
 
Reflectors: 
 
El reflector ha d’estar construït de planxa d’alumini amb un acabat anoditzat polit. Ha de ser 
resistent a la intempèrie i a les accions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu 
funcionament. 
 
Puresa de l’aliatge:  99,7% 
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Reflectància especular inicial:  69% 
 
Reflectància total: 

- per a 1 msv:  20% 
- per a 10 msv:  60% 
 

Gruix mínim de la planxa:  >= 1 mm 
 
Qualitat del segellat segons UNE 38-017:  Grau 0 
 
Inèrcia química segons UNE 38-016:  Ha de complir Gruix de la capa anòdica 

- lluminàries obertes:  4 micres 
- lluminàries tancades:  8 mícres 

 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Embalats en caixes. 
S’ha de subministrar amb làmpada i amb l'equip elèctric col·locat en el seu allotjament si és 
el cas. Totes les connexions interiors entre els diferents components de l’equip han d’estar 
fetes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Normativa general: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
* UNE-EN 62035:2000 "Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos 
de seguridad". 
* UNE-EN 60662:1996 "Lámparas de vapor de sodio de alta presión". 
* UNE-EN 60598-2-3:1997 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 
para alumbrado público". 
* UNE-EN 60238:2000 "Portalámparas con rosca Edison". 
* UNE-EN 60061-2:1996 „Casquillos i portalàmparas, junto con los calibres para el control de 
la intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas“. 
 
Lluminàries amb equip d’encesa: 
 
* UNE-EN 60922:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). requisitos generales y de seguridad“ 
* UNE-EN 60923:1997 “Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.“ 
* UNE-EN 61048:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas 
fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones generales y de 
seguridad“. 
* UNE-EN 61049:1995 “Condensadores para utilización en los circuitos de lámparas 
fluorescentes tubulares y otras lámparas de descarga. Prescripciones de funcionamiento“. 
* UNE-EN 60926:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones generales y de seguridad“. 
* UNE-EN 60927:1998 “Aparatos auxiliares para lámparas. Aparatos arrancadores (excepto 
cebadores de efluvios). Prescripciones de funcionamiento“. 
 
2.10.2 - Làmpades 
 
2.10.2.1 – Làmpades de vapor de sodi de pressió alta 
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0.- Elements que contempla el plec 
 
BHU3E031. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Làmpades de descàrrega de vapor de sodi de pressió alta. 
 
Es contemplen els següents tipus de làmpades: 

- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió normal amb cebador interior 
o exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal o tubular en versió de color millorat amb cebador 
exterior 
- Làmpades amb ampolla elipsoidal d’elevada qualitat de color amb cebador interior 

 
Característiques generals: 
 
Les làmpades de vapor de sodi de pressió alta han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 60-662. 
 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús 
de làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 
 
Han d’estar formades per un tub de descàrrega que conté els electròdes i el metall, una 
ampolla exterior de vidre amb forma elipsoidal o tubular i un casquet metàl·lic normalitzat per 
al connexionat i la subjecció de la làmpada unit a l’ampolla. 
 
Ha d’arrencar i funcionar correctament alimentada a una tensió compresa entre el 92% i el 
106% de la tensió nominal d’alimentació i a temperatures de fins a -40ºC. 
 
El casquet de la làmpada ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 60-061. 
 
Temperatura de l’envolvent de la làmpada a qualsevol punt:=< 400ºC 
 
Temperatura del casquet de la làmpada: 

- Fixat amb massilles:  =< 210ºC 
- Fixat mecànicament:  =< 250ºC 
 

La desviació de qualsevol punt de la línia mitjana del tub de descàrrega respecte a l’eix del 
casquet (prenent com a vèrtex de referència el centre del contacte central del casquet serà 
inferior a 3º. 
 
Làmpades amb ampolla el·lipsoïdal o tubular en versió normal amb cebador interior o 
exterior 
 
 
 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦   Mètode    ¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦ Pes ¦Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦   d’encesa  ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦     ¦casquet ¦ 
¦                  ¦             ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦     ¦        ¦ 
¦                  ¦             ¦   (mm)   ¦     (mm)       ¦ (g) ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦ 50 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦   50 AT tubular  ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦  E-27  ¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Intern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦ 70 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    72    ¦     165        ¦  60 ¦  E-27  ¦ 
¦  70 AT tubular   ¦   Extern    ¦    39    ¦     156        ¦  55 ¦  E-27  ¦ 
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¦100 AT elipsoidal ¦   Extern    ¦    78    ¦     186        ¦ 105 ¦  E-40  ¦ 
¦ 100 AT tubular   ¦   Extern    ¦    48    ¦     211        ¦ 160 ¦  E-40  ¦ 
¦ 150 elipsoidal   ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦  E-40  ¦ 
¦   150 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     211        ¦ 170 ¦  E-40  ¦ 
¦  250 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦    91    ¦     227        ¦ 180 ¦  E-40  ¦ 
¦   250 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     260        ¦ 200 ¦  E-40  ¦ 
¦  400 elipsoidal  ¦Intern/Extern¦   122    ¦     292        ¦ 250 ¦  E-40  ¦ 
¦   400 tubular    ¦Intern/Extern¦    48    ¦     292        ¦ 210 ¦  E-40  ¦ 
¦1000 AT elipsoidal¦   Extern    ¦   170    ¦     410        ¦ 450 ¦  E-40  ¦ 
¦  1000 AT tubular ¦   Extern    ¦    70    ¦     400        ¦ 450 ¦  E-40  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
AT: Alta tensió 
Característiques elèctriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   60   ¦   10   ¦   10   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦50 V en borns  ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦    7   ¦   7   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦  198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦làmpada        ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 85±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 90±15  ¦ 100±15 ¦100±15 ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦l’arc en bors  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   105  ¦   120  ¦  120  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦condicions     ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦  0,98  ¦   1,2  ¦  1,2  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦de règim       ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,52  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  1,96  ¦  2,4   ¦  2,4  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦   10    ¦  10   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     4    ¦   4   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   198    ¦   198   ¦   198   ¦   198  ¦   198    ¦  198  ¦   198   ¦  198  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦  100±15  ¦  100±15 ¦  100±15 ¦ 100±15 ¦  100±15  ¦ 100±15¦  100±15 ¦ 100±15¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    116   ¦   116   ¦   120   ¦   120  ¦    125   ¦  125  ¦   128   ¦  128  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    1,8   ¦   1,8   ¦   3,0   ¦   3,0  ¦   4,45   ¦  4,6  ¦   10,6  ¦ 10,3  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    3,0   ¦   3,0   ¦   5,2   ¦   5,2  ¦    7,5   ¦  7,5  ¦  15,0   ¦ 15,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 50 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 70 AT  ¦ 100 AT ¦ 100 AT¦ 
¦               ¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/int¦elip/ext¦ tub/ext¦elip/ext¦tub/ext¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mig a les ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦100 hores      ¦  3300  ¦  3300  ¦  3300  ¦  5600  ¦  5600  ¦  5600  ¦  9500  ¦ 10500 ¦ 
¦(tolerància 2%)¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux mínim a   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦les 100 hores  ¦  3070  ¦  3070  ¦  3070  ¦  5210  ¦  5210  ¦  5210  ¦  8835  ¦  9765 ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps per a    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦arribar el 80% ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦del flux total ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5  ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦depreciació    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   20   ¦   10   ¦   10  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Valor mig de la¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦mortalitat     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
¦màxima a les   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   30   ¦   20   ¦   20  ¦ 
¦8000 hores (%) ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------------------------------------------+ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦ 150 elips¦ 150 tub ¦250 elips¦ 250 tub¦ 400 elips¦400 tub¦ 1000 AT ¦1000 AT¦ 
¦  int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext ¦ int/ext¦ int/ext  ¦int/ext¦elips/ext¦tub/ext¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   13500  ¦  14000  ¦  25000  ¦  27000 ¦   47000  ¦ 47500 ¦  120000 ¦ 125000¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   12555  ¦  13020  ¦  23250  ¦  25110 ¦   43710  ¦ 44175 ¦  111600 ¦ 116250¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦     5    ¦    5    ¦    5    ¦    5   ¦     5    ¦   5   ¦    5    ¦   5   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   20    ¦  20   ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦    10    ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦    10    ¦  10   ¦   30    ¦  30   ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
La làmpada no s’ha d’apagar quan la tensió de l’arc caigui del 100% al 90% de la tensió 
òptima en 0,5s i es mantingui en aquest valor durant 5s com a mínim. 
 
Toleràncies: 

- Tensió de l’arc:  ± 10% 
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Làmpades amb ampolla el·lipsoïdal o tubular en versió de color millorat amb cebador 
exterior: 
 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦     Tipus de     ¦  Pes   ¦ Diàmetre ¦ Llargària màxima ¦ Tipus de¦ 
¦     làmpada      ¦        ¦ màxim de ¦  de la làmpada   ¦ casquet ¦ 
¦                  ¦        ¦l’ampolla ¦ (inclòs casquet) ¦         ¦ 
¦                  ¦   (g)  ¦   (mm)   ¦       (mm)       ¦         ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦    150 tubular   ¦   170  ¦    48    ¦       211        ¦   E-40  ¦ 
¦   250 elipsoidal ¦   180  ¦    91    ¦       227        ¦   E-40  ¦ 
¦    250 tubular   ¦   200  ¦    48    ¦       260        ¦   E-40  ¦ 
¦   400 elipsoidal ¦   250  ¦   122    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
¦    400 tubular   ¦   210  ¦    48    ¦       292        ¦   E-40  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)   ¦   150  ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦   400  ¦  400   ¦ 
¦               ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦   tub  ¦  elips ¦  tub   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’encebat (s)  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’una tensió de¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦50 V en borns  ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    5   ¦    4   ¦    4   ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(min)          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió mínima  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la xarxa per¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament   ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦estable (V)    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió de      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦funcionament en¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦borns de la    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    +17 ¦ 
¦làmpada        ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 105±15 ¦ 100    ¦ 
¦(tensió eficaç ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    -16 ¦ 
¦de l’arc) (V)  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Tensió         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’extinció de  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦l’arc en borns ¦   116  ¦   116  ¦   120  ¦   120  ¦   125  ¦   125  ¦ 
¦de la làmpada  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (V)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦absorbida per  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦la làmpada en  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦condicions     ¦   1,8  ¦   1,8  ¦   3,0  ¦   3,0  ¦  4,45  ¦   4,6  ¦ 
¦òptimes        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦eficaç (A)     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦Corrent màxima ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦d’establiment  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de règim       ¦   3,0  ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦   7,5  ¦ 
¦(eficaç) (A)   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
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+---------------------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)          ¦150 elips¦150 tub¦250 elips¦250 tub¦400 elips¦400 tub¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)    ¦  12250  ¦ 12700 ¦  22000  ¦ 23000 ¦  37000  ¦ 38000 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦(lm/W)                ¦    82   ¦   85  ¦    88   ¦   93  ¦    97   ¦  100  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color  ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦(K)                   ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦   2170  ¦  2170 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Índex de rendiment de ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦ 
¦color                 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦  Ra 60  ¦ Ra 60 ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Coordenades           ¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦  0,510/ ¦ 0,510/¦ 
¦cromàtiques (x,y)     ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦  0,420  ¦ 0,420 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
Làmpades amb ampolla el·lipsoïdal d’elevada qualitat de color amb cebador interior: 
 
Característiques dimensionals segons UNE-EN 60662 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de¦ Diàmetre ¦Llargària màxima¦Tipus de¦  Alçària del  ¦  Llargària   ¦ 
¦làmpada ¦ màxim de ¦ de la làmpada  ¦casquet ¦centre lluminós¦  nominal de  ¦ 
¦        ¦l’ampolla ¦(inclòs casquet)¦        ¦    ampolla    ¦ l’arc ampolla¦ 
¦        ¦   (mm)   ¦      (mm)      ¦        ¦   clara (mm)  ¦  clara (mm)  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦   150  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      33      ¦ 
¦   250  ¦    102   ¦      250       ¦  E-40  ¦     160±5     ¦      41      ¦ 
¦   400  ¦    122   ¦      290       ¦  E-40  ¦     185±5     ¦      49      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques elèctriques: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                   ¦  150   ¦   250  ¦   250  ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Temps màxim d’encebat          ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 198/60 ¦ 
¦(tensió (V)/temps (s))         ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Temps màxim d’establiment      ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 220/10 ¦ 
¦d’una tensió de 50 V en borns  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de la làmpada (min)            ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió mínima de la xarxa per  ¦   198  ¦   198  ¦   198  ¦ 
¦funcionament estable (V)       ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió de funcionament en borns¦ 110±15 ¦ 100±15 ¦ 100±15 ¦ 
¦de la làmpada (tensió eficaç   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦de l’arc) (V)                  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Tensió d’extinció de l’arc en  ¦   130  ¦   130  ¦   1301 ¦ 
¦borns de la làmpada eficaç (V) ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Corrent absorbida per la       ¦   1,9  ¦   3,1  ¦  5,62  ¦ 
¦làmpada en condicions òptimes  ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦(eficaç) (A)                   ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦Corrent màxima d’establiment   ¦   3,0  ¦   5,2  ¦   7,5  ¦ 
¦de règim (eficaç) (A)          ¦        ¦        ¦        ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                 ¦      150    ¦      250    ¦      400    ¦ 
¦-----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Temperatura de color (K)     ¦     2500    ¦     2500    ¦     2500    ¦ 
¦Índex de rendiment de color  ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦    Ra 85    ¦ 
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¦Coordenades cromàtiques (x,y)¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 0,478/0,415 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
A la capsa hi han de constar les següents dades: 

- Marca d’origen 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Les làmpades amb cebador interior portaran gravat un triangle equilàter amb una 
lletra I a dintre 
- Les làmpades amb cebador exterior portaran gravat un triangle equilàter amb una 
lletra E a dintre 
- Referència a la norma UNE-EN 60-662 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
* UNE-EN 60662:1996 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A4:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A5:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A6:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
* UNE-EN 60662/A7:1997 “Lámparas de vapor de sodio de alta presión“ 
 
2.10.3 – Parts proporcionals d’accessoris per a instal·lacions d’enllumenat 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BHWM1L3K,BHWM1L2K,BHWM1000. 
 
1.- Definició i característiques dels elements 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 
 
Característiques generals: 
 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.11 – Materials per a equipaments fixos 
 
2.11.1 - Papereres 
 
2.11.1.1 – Papereres trabucades 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BQ21U020. 
 
1.- Definició  i característiques dels elements 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports 
de tub. 
 
Característiques generals 
 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part  superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
 
Alçària:  50 cm 
 
Tipus d'acer:  S235JR 
 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 10 mm 
  
2.- Condicions de subministraments i emmagatzematge 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es 
deformin i en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.12 – Materials per a jardineria I per a mesures correctores d’impacte ambiental 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
BR454419,BR341110,BR3PAM01,BR4U1G00,BR424826,BR3P0004. 
 
Article únic 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de 
jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 
1998" del Banc del IMU. 
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2.14 – Elements compostos 
 
2.14.1 – Elements compostos bàsics 
 
2.14.1.1 - Granulats 
 
2.14.1.1.1 – Sorres-ciment 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
D0391311. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li 
l'aigua una vegada estès. 
 
Característiques generals: 
 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al 
projecte o les fixades per la DF. 
 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- Condicions d’execució I d’utilització 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar 
emmagatzematges. 
 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
2.14.1.2 – Morters I pastes 
 
2.14.1.2.1 – Morters sense additius 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
D0701821,D070A8B1,D070A4D1. 
 
1.- Definició I característiques dels elements 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
Característiques generals: 
 
Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 

 
Morters per a fàbriques: 
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     - Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- Condicions d’execució I d’utilització 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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3 - Condicions de les unitats d’obra 
 
3.1 – Moviments de terres 
 
3.1.1 – Rebliment I piconatge de rases 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 

Condicions generals: 
 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
Rasa: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 

Rasa per a instal·lació de canonades: 
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El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2° C en la resta de materials. 
 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
 
Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 
la unió amb el nou reblert. 
 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'addient. 
 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 
assolit la resistència necessària. 
 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
Rasa per a la instal·lació de canonades: 
 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys 
a la tuberia instal·lada. 
 
Graves per a drenatges: 
 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 
amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a la seva 
eliminació. 
 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- Condicions de control d’execució I de l’obra acabada 
 
Operacions de control: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al 
admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat 
en un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una 
superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa 
de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103). 
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 
coronació  del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 

Criteris de presa de mostres: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o elements 
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
 
Interpretació de resultats I actuacions en cas d’incompliments 
 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 
una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 
l’estesa. 
 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 
% de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 
zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 
 
3.1.2 Apuntalaments i estrebades 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
F23167S2. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
 
S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés 
d’excavació 
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- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 
 

Condicions generals: 
 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es 
produeixin desplaçaments. 
 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per 
la DF. 
 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt 
a baix utilitzant plataformes suspeses. 
 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
3.- Unitats I criteris d’amidament 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
 
3.2 - Paviments 
 
3.2.1 - Vorades 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
F9655380. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 

 
Vorada de pedra o formigó 
 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
  
Pendent transversal:  >= 2% 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 

Vorada de planxa d’acer: 
 
La vorada col· locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
 
Ha de quedar aplomada. 
 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la 
DT 
 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
  
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
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Col·locació sobre base de formigó: 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Vorada de planxa d’acer: 
 
Abans de començar els treballs es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
 
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades 
al projecte. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Vorada recta: 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
Vorada amb encaix per a embornal: 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
3.2.2 - Rigoles 
 
3.2.2.1 – Rigoles de peces de morter de ciment 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
F974U010. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb 
morter sobre base de formigó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
 

Condicions generals: 
 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
ciment. 
 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, 
excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 

 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
 
El formigó de la base no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. Ha de 
tenir una textura uniforme i contínua. 
 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense 
que es produeixin segregacions. 
 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 
les indicacions explícites de la DF. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
Toleràncies d'execució de la base de formigó: 

- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
 
Les peces s'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 
 
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
3.2.3 – Guals de peces especials 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
F985V010,F985V030. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehicles a les voreres. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces del gual rejuntades amb morter 
 

Condicions generals: 
 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària e la forma indicada a la DT. 
 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT amb les correccions aprovades expressament per la 
DF. 
 
El gual ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de estar enrasat amb la rigola per la part baixa i 
amb el paviment de la vorera per la part alta. 
 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del 
conjunt. 
 
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 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l'amplada de les peces. 
 
- Pendent transversal:  >= 2% 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
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Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
3.2.4 - Escocells 
 
3.2.4.1 – Formació d’escocells 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
F991U100. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra exectuades 
 
Formació d'escocells per a voreres. 
 
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 
 - Totxanes o maons foradats 
  - Xapa d’acer galvanitzat 
 - Xapa d’acer amb acabat “corten” 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 

Peces col·locades sobre una base de formigóLes peces que formen l'escocell no han de tenir 
escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
 
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces h an 
de quedar ben travades en les cantonades. 
 
Han de quedar al mateix pla. 
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Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
 
Escocells de totxana o maó: 
 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 

Escocells de peces de morter de ciment: 
 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
 

Escocell de xapa d’acer: 
 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en 
la DT 
 
La part superior de l’escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
 
La unió de l’escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
Peces col·locades sobre una base de formigó: 
 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
3.3 – Proteccions I senyalització 
 
3.3.1 – Senyalització horitzontal 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FBA11110,FBA1G110. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
 
S'han considerat les marques següents: 

 - Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
 

 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 

Condicions generals: 
 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
 

Marques relectants: 
 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 
Carreteres: 
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Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
      - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
      - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
      - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
      - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
      - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
 

Banda contínua nua sonora: 
 
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, 
totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades 
per les rodes del vehicle.  
 
Criteris de senyalització provisional d’obres: 
 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 
 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
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- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h.  
 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El 
sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent.  
 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
Banda contínua sonora 
 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la 
maquinària i les eines adequades. 
 
3.- Unitats I criteris d’amidament 
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Marques longitudinals o marques transversals: 
 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa 
al terreny. 
 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
Marques superficials: 
 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Vials públics: 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
 
Vials privats: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
Senyalització provisional d’obres: 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
 
3.4 – Sanejament I canalitzacions 
 
3.4.1 - Claveguers 
 
3.4.1.1 – Clavegueres amb tub de PVC 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FD7F5376. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 

Condicions generals: 
 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem 
dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament 
adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
DF. 
 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
- Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
- Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat. 
 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 
de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 
elevades de l'efluent. 
 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
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3.4.1.2 – Clavegueram amb tub de polietilè de densitat alta 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FD7JO225,FD7JM225. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació  de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions 
soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló  fins a 10 cm per sobre del tub. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació  del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
 

Condicions generals: 
 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en 
el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la 
DF. 
 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, 
ha d’ estar reblert amb sauló. 
 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
- Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
- Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 

 
2.- Condicions del procés d’execució 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment 
adequat. 
 
Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
canonada instal·lada. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
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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 la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
3.4.2 – Pous complerts 
 
3.4.2.1 – Pous complerts 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FDA1U030,FDA1U120. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces prefabricades de 
formigó. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
 

Condicions generals: 
 
El pou ha de ser estable i resistent. 
 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 
s'han d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt 
a baix. 
 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 

 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es major d’aquesta 
alçada, s’ha d’afegir la unitat d’obra d’increment de fondària, amidada en metres de fondària 
incrementada. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
3.5 – Instal·lacions d’enllumenat 
 
3.5.1 – Elements de suport per a llums exteriors 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FHM1C006. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
  
 S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau 
de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau 
de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de 
planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada 
o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà 
ria, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 

Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 

Condicions generals: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Suports verticals 
 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la 
UNE 72-402. 
 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
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Braç mural: 
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
Creueta: 
 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
Suports verticals: 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells 
durant la nit. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Normativa general: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
 
Suports verticals: 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
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UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
3.5.2 – Llums per a exteriors 
 
3.5.2.1 – Llums asimètrics per a exteriors, amb làmplades de vaor de sodi a pressió 
alta 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FHN3E113. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là 
mpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 

Condicions generals: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) 
i la lluminària. 
 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
Condicions generals: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
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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 tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- Normativa de compliment obligatori 
 
Normativa general: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto  1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias 
para alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
3.6 – Mobiliari urbà 
 
3.6.1 - Papereres 
 
3.6.1.1 – Papereres trabucables 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FQ21U020. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d’obra executades 
 
Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
 

Condicions generals: 
 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
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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 formigonat dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- Normativa 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2 – Equipaments especials 
 
3.6.2.1 – Cartells I banderoles 
 
0.- Elements que contempla el plec  
 
FQZAU040. 
 
1.- Definició I condicions de les partides d¡obra executades 
 
Element per a senyal informatiu d’estació de metro. 
 
S'han considerat els elements següents: 

- Cartell format per estructura metàl·lica i plafons per a col· locació de cartells amb 
base de metacrilat i protegits amb vidre, amb sistema d’il·luminació intern, col·locat a 
l’exterior ancorat a daus de formigó 
- Columna de senyalització amb coronament de plafons de policarbonat situats al 
voltant de l’element d’il·luminació format per difusor cilíndric muntat a l’extrem, fixada 
a dau de formigó 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig 
- Preparació del forat  
- Formigonat del dau 
- Fixació i aplomat de l’element 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
- Fixació de les lluminàries 
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- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 

Condicions generals: 
 
El conjunt ha de quedar a la posició  indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF. 
 
Ha de ser estable. 
 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat del conjunt. 
 
Tots els elements metàl·lics han d’estar protegits de la corrosió. 
 
Tots es components elèctrics han de quedar connectats entre ells i a la xarxa, no ha de 
quedar cap component d’aquest sistema accessible des de l’exterior. 
 
La base ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col·locades en posició  vertical, enterrades dins 
del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de 
fusió, etc. 
 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment 
com per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
Cartell: 
 
Un cop instal·lat, la disposició  dels elements i dels junts ha d’impedir l’entrada d’aigua a 
l’interior de l’espai per allotjar el cartell i l’equip elèctric d’enllumenat. 
 
La unió del vidre amb la resta de l’ estructura ha de ser estanca a l’aigua i a la pols, de 
manera que no es comprometi la visibilitat i legibilitat de la informació a través d’aquest. 
 
El sistema de fixació dels mò duls del cartell ha de permetre l’accés per al manteniment 
sense produir esforços ni deformacions inadmissibles al conjunt. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària:  + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 

Pal senyalització: 
 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjanç ant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
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Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment:  >= 10 cm 
 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 

 
2.- Condicions del procés d’execució 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
Abans de formigonar s’ha de comprovar que  la forma i dimensions del dau són els definits a 
la DT amb les toleràncies admissibles. 
 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col·locats abans 
de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que immobilitzi els tubs durant el 
formigonat. 
 
El formigó un cop col·locat, no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es 
produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 
 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja o vent fort, adoptant-se les mesures que 
calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó fresc. 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 
5°C. 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 
0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requer eix precaucions  explícites i l'autorització 
de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida. 
 
 No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició dels 
elements ja col·locats. 
 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions 
. 
La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
 
La compactació s'ha de realitzar per vibrat. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es 
produeixin disgregacions. 
 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment 
de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
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Per a la unió dels mòduls, s’han d’ utilitzar els sistemes previstos en els elements. No es 
poden obrir forats nous o modificar els existents. No es pot modificar les dimensions o 
formes dels elements prefabricats en taller. 
 
La col·locació no ha de produir desperfectes en l’ element que comprometin la seva 
durabilitat. 
 
La instal·lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- Unitat I criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’ acord amb 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 
 
3.7 - Jardineria 
 
0.- Elements que contempla el plec 
 
FR454419,FR61122B,FR3PU100,FR71221G,FR424826,FR61211B,FR3S0004. 
 
Article únic 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de 
jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 
1998" del Banc del IMU. 
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