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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN PER A LES OBRES DE 
PROTECCIÓ DELS MARGES DEL RIU CARDENER A L’ALÇADA DE LA COMA FASE 2 CON-

TEMPLADES EN AQUEST PROJECTE 
 

T Í T O L    I. CONDICIONS A LES QUALS S'AJUSTARÀ L'ADJUDICATARI 
 

C A P I T O L     I.  NATURALESA DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

1.1. DEFINICIÓ 
 
El present Plec de condicions tècniques particulars per a les obres contemplades en aquest projec-
te aprovat per la Direcció General del Medi Natural, constitueix un conjunt d'instruccions per al des-
envolupament de les obres, i conté les condicions tècniques normalitzades referents als materials i 
a les unitats d'obra. 
 

1.2. APLICACIÓ 
 
Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les esmentades obres constituïdes, dirigides, 
controlades i inspeccionades pels Serveis Forestals de la Direcció General del Medi Natural; que-
den incorporades al Projecte i, si s'escau, al contracte d'obres, pel sol fet de referir-les-hi. 
 

1.3. COORDINACIÓ AMB EL D'OBRES PÚBLIQUES 
 
Tant com sigui possible, les prescripcions tècniques d'aquest Plec s'adaptaran a les establertes  en 
el vigent per a les obres a càrrec de la Direcció General corresponent del Ministerio de Fomento, al 
qual s'hi farà referència en cada cas. 
 

C A P Í T O L   II. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 

2.1. DIRECCIÓ, CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES OBRES 
 
El tècnic facultatiu representant de l'Administració davant el contractista serà designat pel Subdirec-
tor General de Boscos. Es denominarà als efectes de la contracta Enginyer de Construcció, i tindrà 
cura de la direcció, control i vigilància de les esmentades obres. 
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2.2. UNITATS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Les unitats de construcció constitueixen l'organització immediata de les obres, de les quals disposa 
l'Administració per al control i vigilància de les mateixes. El cap de la Unitat de Construcció depen-
drà de l'Enginyer de Construcció, de qui rebrà les instruccions i mitjans per al compliment de la seva 
funció de control i vigilància. 
 
A més a més, podrà assumir les funcions que l'Enginyer de Construcció li delegui. 
 

2.3. INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pel personal competent del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. El Contractista posarà a la seva disposició els documents i mitjans ne-
cessaris per al compliment de la seva missió. 
 

2.4. FUNCIONS PER A L'ENGINYER DE CONSTRUCCIÓ 
 
Les funcions de l'Enginyer de Construcció, en allò que fa referència a la direcció, control i vigilància 
de les obres, que afecten fonamentalment les seves relacions amb el Contractista, són les se-
güents: 
 
- Garantir que les obres s'executin ajustades al projecte aprovat o a les modificacions degudament 

autoritzades, i exigir al Contractista el compliment de les condicions contractuals. 
 
- Definir les condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva 

lliure decisió. 
 
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a la interpretació dels plànols, con-

dicions dels materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre i quan no es modifiquin les condicions 
del Contracte. 

 
- Estudiar les incidències i problemes plantejats a les obres, els quals obstaculitzin el normal com-

pliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el seu cas, les propostes cor-
responents. 

 
- Obtenir dels Organismes de l'Administració competents els permisos necessaris per a l'execució 

de les obres, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds que resultin afectats. 
 
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en els casos d'urgència o gravetat, la direcció 

immediata en determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa el Contractista haurà 
de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

 
- Acreditar al Contractista les obres realitzades tal com s'estipula en els documents del Contracte. 
 
- Participar en les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació de les obres segons 

les normes legals establertes. 
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El Contractista està obligat a facilitar la seva col·laboració a l'Enginyer de Construcció per al normal 
compliment de les funcions que té encomanades. 
 

2.5. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA 
 
Quan s'hagin adjudicat definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que assu-
meixi la direcció dels treballs que s'executin, la qual actuarà com a representant seu davant l'Admi-
nistració, a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de les Obres. 
 
Aquest representant haurà de residir en un punt pròxim als treballs, i no se'n podrà absentar sense 
posar-ho en coneixement del Cap de la Unitat de Construcció. 
 
L'Administració podrà exigir que el Contractista designi, per estar al cap de les Obres, un facultatiu 
forestal amb autoritat suficient per a executar les ordres de l'Enginyer de Construcció, relatives al 
compliment del Contracte. 
 

2.6. COMUNICATS I INFORMES 
 
El Contractista està obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objecció, els comunicats i infor-
mes establerts per a les obres, sempre i quan hi sigui requerit. 
 

2.7. ORDRES AL CONTRACTISTA 
 
Les ordres al Contractista es faran per escrit i numerades correlativament. El Contractista està obli-
gat a signar el rebut en el duplicat de l'ordre. 
 

2.8. DIARI DE LES OBRES 
 
A partir de l'ordre d'iniciació de les obres, s'obrirà a la Unitat de Construcció un llibre en el qual s'hi 
farà constar, cada dia de treball, les incidències esdevingudes a l'obra; es farà  referència expressa 
als suggeriments o aclariments sol·licitats pel Contractista i als manaments que se li encomanin. 
 
El diari de les obres serà signat pel Cap de la Unitat de Construcció, i serà revisat periòdicament 
per l'Enginyer de Construcció. 
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C A P Í T O L   III DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

La  descripció de les obres està inserida en el Capítol I del títol II d'aquest Plec i en els Plànols. 
 

3.1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Constitueix el conjunt d'instruccions, normes i especificacions les quals, juntament amb els Plànols, 
defineixen tots els requisits  tècnics de l'obra. 
 
Conté la descripció general i la localització de l'obra, les condicions que han de complir els materi-
als, les instruccions per a l'execució, amidament i abonament de les unitats d'obra, i constitueix la 
norma i la guia que ha de seguir el Contractista. 
 

3.2. PLÀNOLS 
 
Constitueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament les obres. 
 
Contenen les plantes, els perfils i seccions necessàries per a executar l'obra. 
 

3.3. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS 
 
En el cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sempre 
preval allò prescrit en aquest darrer. El que sigui esmentat en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i és omès en els Plànols, o viceversa, s'haurà d'executar tal com si fos exposat en am-
bdós documents sempre que, a criteri de l'Enginyer de Construcció, quedi suficientment definida la 
unitat d'obra corresponent, i aquesta tingui preu en el contracte. 
 
En tot cas les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents per l'En-
ginyer de Construcció o pel Contractista, s'hauran de reflectir preceptivament en l'Acta de compro-
vació del replanteig. 
 

3.4. PLÀNOLS DE DETALL 
 
Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres hauran d'ésser subscrits per l'En-
ginyer de Construcció, requisit sense el qual no es podran executar els treballs corresponents. 
 

3.5. DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL CONTRACTISTA 
 
Els documents, tant del Projecte com d'altres de complementaris, que l'Administració lliuri al Con-
tractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu. 
 
3.5.1. Documents contractuals 
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Els documents que resten incorporats al Contracte com a documents contractuals, llevat del cas en 
què hi quedin expressament exclosos, són els següents: 

 
- Plànols. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Pressupostos parcials. 
- Quadre de preus unitaris. 
- Quadre de preus descompostos. 
- Pressupost total. 
 
La inclusió dels amidaments en el contracte no implica la seva exactitud respecte a la realitat. 
 
3.5.2. Documents informatius 
 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames en mo-
viment de terres, estudis de maquinària, de programació, de condicions climatològiques, de justifi-
cació de preus i, en general, tots els que s'inclouen habitualment en la Memòria dels Projectes, són 
documents informatius. 
 
Aquests documents representen una opinió vàlida per a l'Administració. No obstant això, no signifi-
ca que es responsabilitzi  del rigor de les dades que es subministren i, en conseqüència, s'han d'ac-
ceptar solament com a complement de la informació que el contractista ha adquirit directament i 
amb els seus propis mitjans. 
 
Per tot això, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i l'execu-
ció de les obres. 
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C A P Í T O L  IV. TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

4.1. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
En el termini de quinze (15) dies hàbils a partir de l'adjudicació definitiva es comprovarà, en presèn-
cia de l'adjudicatari o del seu representant, el replanteig de les obres efectuat abans de la licitació, i 
s'estendrà la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
A l'Acta de Comprovació del Replanteig s'hi reflectirà la conformitat o disconformitat del replanteig 
respecte als documents contractuals del Projecte, i es farà referència expressa a les característi-
ques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a la procedència de materials, així com a qualsevol 
punt que, en cas de disconformitat, pugui afectar al compliment del Contracte. 
 
Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig reflecteixi alguna variació respecte als documents con-
tractuals del Projecte, s'acompanyarà d'un nou pressupost, valorat segons els preus del Contracte. 
 

4.2. DELIMITACIÓ DELS PUNTS DE REPLANTEIG I CONSERVACIÓ DELS MATEIXOS 
 
La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels diversos trams d'o-
bra i els eixos principals de les obres de fàbrica, així com els punts fixos auxiliars necessaris per als 
successius replantejaments de detall. 
 
Els punts de referència per a successius replantejaments es marcaran mitjançant sòlides estaques, 
i en cas d'haver perill de desaparició, amb fites de formigó o de pedra. 
 
Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran  en un annex a l'Acta de comprovació del Replantejament; 
el qual s'unirà a l'expedient de l'obra, i se'n lliurarà una còpia al Contractista. 
 
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que se li hagi lliurat. 
 

4.3. PROGRAMA DE TREBALLS 
 
En el termini de quinze (15) dies hàbils, a partir de l'aprovació de l'acta de comprovació de replan-
teig, l'Adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les obres. 
 
El programa de Treballs inclourà les següents dades: 
 
- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), expressant els seus ren-

diments mitjans. 
- Delimitació de les classes d'obres que integren el projecte, o indicació de la seva quantia. 
- Estimació, en dies calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d'obra. 
- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base dels preus unitaris d'adjudi-

cació. 
- Representació de les diverses activitats en un gràfic de barres o en un diagrama d'espai - temps. 
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Quan del Programa de Treball es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, 
aquest Programa s'haurà de redactar contractualment per l'Adjudicatari i l'Enginyer de Construcció, i 
s'hi acompanyarà la corresponent proposta de modificació, per a la seva tramitació reglamentària. 
 

4.4. INICIACIÓ DE LES OBRES 
 
Un cop aprovat el Programa de Treballs per l'autoritat competent, aquesta serà qui donarà l'ordre 
d'iniciació de les obres, data a partir de la qual es comptarà el termini d'execució establert en el 
Contracte. 
 

C A P Í T O L  V. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
 

5.1. REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES 
 
L'Enginyer de Construcció aprovarà els replantejaments de detall necessaris per a l'execució de les 
obres, i subministrarà al Contractista tota la informació que li calgui per tal que puguin ésser realit-
zats. 
 
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per 
efectuar els esmentats replantejaments i determinar els punts de control o de referència que s'hi 
requereixin. 
 

5.2. EQUIPS DE MAQUINÀRIA 
 
El Contractista està obligat a situar a les obres els equips de maquinària que es va comprometre a 
aportar en la licitació, i que l'Enginyer de Construcció consideri necessaris per al seu desenvolupa-
ment. 
 
L'Enginyer de Construcció haurà d'aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que s'han d'uti-
litzar per a les obres. 
 
La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de funcionament, i 
quedaran adscrits a l'obra durant el curs d'execució de les unitats en les quals s'han d'utilitzar. No 
se'n podran retirar sense consentiment de l'Enginyer de Construcció. 
 

5.3. ASSAIGS 
 
Els assaigs s'efectuaran atenent les normes d'assaigs vigents a Obres Públiques. 
 
Qualsevol tipus d'assaig que no estigui inclòs en les esmentades Normes s'haurà de realitzar d'a-
cord amb les Instruccions que dicti l'Enginyer de Construcció. 
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5.4. MATERIALS 
 
Quan la procedència de materials no sigui fixada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Parti-
culars, els materials requerits per a l'execució del Contracte seran obtinguts, pel Contractista, de les 
pedreres, jaciments o fonts de subministrament que cregui necessàries. No obstant això, haurà de 
tenir molt presents les recomanacions que, sobre la procedència dels materials, assenyalin els do-
cuments informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer l'Enginyer de 
Construcció. 
 
El Contractista notificarà a l'Enginyer de Construcció, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que pretén utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti l'esmentat Enginyer, les mostres i 
les dades necessàries per a demostrar la possibilitat de la seva acceptació, tant en el que es refe-
reix a la seva qualitat com a la quantitat. 
 
Mai no podran ser col·lectats i utilitzats a l'obra materials, la procedència dels quals no s'hagi apro-
vat prèviament per l'Enginyer de Construcció. 
 
En la circumstància que les procedències de materials fossin assenyalades concretament en aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en els Plànols, el Contractista les haurà d'utilitzar 
obligatòriament. Si posteriorment es comprovés que les esmentades procedències són inadequa-
des o insuficients, l'Enginyer de Construcció en fixarà de noves i proposarà la corresponent modifi-
cació dels preus i del Programa de Treball, si s'escau i és previst en el Contracte. 
 
Si en el decurs de les excavacions es trobés materials que es poguessin emprar en usos més no-
bles que els que s'havien previst, es podran transportar als col·lectors que per a tal fi ordeni l'Engi-
nyer de Construcció per tal de procedir a la seva utilització posterior, i s'abonarà, en el seu cas, l'ar-
replegament intermedi i/o el transport addicional corresponent, als preus previstos en el Contracte 
o, en el seu defecte, als que hom fixi contractualment. 
 
El Contractista podrà utilitzar, en les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de l'ex-
cavació, sempre i quan compleixin les condicions previstes en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. Per a utilitzar-los en altres obres serà necessària l'autorització de l'Enginyer de Cons-
trucció. 
 
Si el Contractista obtingués, de terrenys públics, materials en quantitat superior a la requerida per al 
compliment del seu Contracte, l'Administració podrà possessionar-se dels excessos, incloent els 
subproductes, els quals no rebran cap abonament. 
 

5.5. COMPILACIONS 
 
Quedarà absolutament prohibit, llevat d'autorització escrita de l'Enginyer de Construcció, efectuar 
compilacions de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en la plataforma de la carretera i 
en aquelles zones marginals que defineixi l'Enginyer. Es tindrà cura especialment de no obstruir els 
desguassos o cunetes, i de no interferir el trànsit. 
 
Els materials s'emmagatzemaran de tal forma que quedi assegurada la preservació de la seva qua-
litat per a la utilització en l'obra, requisit que es comprovarà en el moment de la utilització. 
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Les superfícies emprades com a zones de compilació o col·lecció s'hauran de condicionar, de tal 
manera que un cop acabada la utilització dels materials que hi eren acumulats puguin recuperar el 
seu aspecte original. Totes les despeses que se n'esdevinguin seran a compte del Contractista. 
 

5.6. TREBALLS NOCTURNS 
 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per l'Enginyer de Construcció, i realitzats 
solament en les Unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips 
d'il·luminació que seran del tipus i intensitat que l'Enginyer ordeni i els haurà de mantenir en perfec-
tes condicions mentre durin els treballs nocturns. 
 

5.7. TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS  
 
Els treballs que efectuï el Contractista, modificant el que hi ha prescrit en els documents contractu-
als sense la deguda autorització, hauran de ser derruïts al seu càrrec si ho exigeix l'Enginyer de 
Construcció; i en cap cas li seran abonats. 
El Contractista serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa pu-
guin derivar-se per a l'Administració. En la mateixa responsabilitat incorrerà el Contractista que exe-
cuti treballs que l'Enginyer de Construcció consideri defectuosos. 
 

5.8. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE LES DESVIACIONS 
 
Si en ésser previst en els documents contractuals o per les necessitats sorgides posteriorment, cal-
gués la construcció de desviacions provisionals o rampes d'accés als trams parcialment o totalment 
acabats, es construiran atenent les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del Projecte, o, en el seu defecte, de manera que siguin adequats al tràfic que han de 
suportar, i tal com estipuli l'Enginyer de Construcció. 
 
La seva conservació durant el termini d'utilització serà a compte del Contractista. 
 
 

5.9. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
 
El Contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del Contracte, segons 
les instruccions i models que rebi de l'Enginyer de Construcció. 
 

5.10. PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
5.10.1. Pluges 
 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge. 
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5.10.2. Gelades 
 
Si existeix la possibilitat de produir-se gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les zones 
que en poguessin sortir perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts de l'obra perjudicades 
s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec, tal com s'assenyali en aquestes Prescripcions. 
 
5.10.3. Incendis 
 
El contractista s'haurà d'atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, i a 
les instruccions complementàries que figuren en el Títol II d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o bé a les que dicti l'Enginyer de Construcció. 
 
Sempre, però, prendrà les mesures necessàries per tal d'evitar que s'encenguin focs innecessaris i 
serà el responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres, així 
com dels danys i perjudicis que se'n puguin derivar. 
 
5.10.4. Ús d'explosius 
 
Queda prohibit l'ús d'explosius per a l'execució d'aquestes obres. 
 

5.11. MODIFICACIONS D'OBRA 
 
En cap cas l'adjudicatari podrà introduir o executar modificacions en les obres compreses en el 
Contracte, sense la deguda aprovació tècnica de la modificació, i sense la corresponent autorització 
per a executar-la. 
 
Quan la modificació exigeixi la tramitació d'un crèdit addicional, no es podran acreditar a l'Adjudica-
tari obres que no figurin en el Contracte o en les modificacions aprovades, fins que no s'hagi apro-
vat el crèdit addicional corresponent. 
 

C A P Í T O L   VI. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXE-
CUCIÓ DE LES  OBRES 
 

6.1. DANYS I PERJUDICIS 
 
El Contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, direc-
tes o indirectes, que s'ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient or-
ganització de les obres. 
 
Els serveis públics o privats que en surtin perjudicats hauran de ser indemnitzats, al seu càrrec, tal 
com dicta la legislació vigent sobre el particular. 
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Les propietats públiques o privades que en resultin perjudicades hauran d'ésser indemnitzades, al 
seu càrrec, restablint les condicions primitives, o bé compensant adequadament els danys i perjudi-
cis ocasionats. 
 

6.2. OBJECTES TROBATS 
 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que hom trobi o descobreixi durant l'execució 
de les obres, i queda obligat a donar compte, immediatament, de les troballes a l'Enginyer de Cons-
trucció i col·locar-les sota la seva custòdia. 
 

6.3. PREVENCIÓ DE CONTAMINACIONS 
 
El Contractista prendrà les mesures necessàries per a evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, per efecte dels combustibles, olis o qualsevol material que pugui resultar perjudicial. 
 

6.4. PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos i llicències necessaris per a l'execu-
ció de les obres, amb excepció dels corresponents a les expropiacions, servituds i serveis definits 
en el Contracte. 
 

6.5. PERSONAL DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a què es va comprometre en la 
licitació. 
 
L'Enginyer de Construcció podrà prohibir al personal del Contractista que romangui a l'obra, per 
motius de manca d'obediència i respecte, o degut a actes que comprometin o alterin la marxa dels 
treballs. El Contractista podrà fer el recurs pertinent, si entén que no hi ha motius fonamentats per a 
tal prohibició. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment d'allò establert en la llei sobre el Contracte de Treball, 
Reglamentacions de Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents 
i a les que es dictin successivament. 
 
Tal com s'estableix en l'Article 204, 2 del Text Articulat I de la Llei de "Seguridad Social", aprovat 
per Decret 907/1966, del 21 d'abril, el Contractista haurà de cobrir necessàriament les contingènci-
es d'accidents de treball i malaltia professional del personal al seu servei en la corresponent Mutua-
litat Laboral. 
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6.6. EDIFICIS O MATERIAL QUE L'ADMINISTRACIÓ FORESTAL LLIURI AL CONTRACTISTA 
PER A LA SEVA UTILITZACIÓ 
 
Quan el Contractista, durant l'execució de les obres, ocupi edificis situats en la forest i de propietat 
de l'Estat o de l'Entitat Propietària, o utilitzi material o aparells  propietat dels mateixos, tindrà l'obli-
gació de conservar-los, i lliurar-los en perfectes condicions a l'acabament del Contracte, i els que 
hagi inutilitzat els reposarà, sense dret a cap indemnització per aquesta reposició ni per les millores 
fetes en els edificis i material que s'hagi emprat. 
 
En el cas que en acabar la Contracta i fer el corresponent lliurament del material o edificis al Con-
tractista no complís allò que hi ha prescrit en el paràgraf anterior, l'Administració ho realitzarà a cos-
ta del contractista. 

 

C A P Í T O L    VIII. MESURAMENT I ABONAMENT 
 

7.1. MESURAMENT DE LES OBRES 
 
La forma de realitzar l’amidament i les unitats de mesura a utilitzar, seran les definides en el  Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars per a cada unitat d'obra. 
 
Solament es podrà utilitzar la conversió de pes a volum, o viceversa, quan expressament ho autorit-
zi el Títol II d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En aquest cas, els factors de con-
versió seran definits pel mateix, o, en cas d'omissió, per l'Enginyer de Construcció, el qual, per es-
crit, justificarà al Contractista els valors adoptats, prèviament a l'execució de la unitat o recopilació 
corresponent. 
 
Quan s'indiqui la necessitat de pesar materials directament, el Contractista haurà de situar, en els 
punts on designi l'Enginyer de Construcció, les bàscules o instal·lacions necessàries, degudament 
contractades, per a efectuar els mesuraments per pes requerits; la seva utilització serà precedida 
de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer. 
 
Per als mesuraments seran vàlids els alçaments topogràfics i les dades que hagi conformat l'Engi-
nyer de Construcció. 
 
Tots els mesuraments bàsics per a l'abonament hauran de ser conformats pel Cap de la Unitat de 
Construcció i pel representant del Contractista, i hauran de ser aprovats per l'Enginyer de Construc-
ció. 
 
Les Unitats que hagin de quedar amagades o enterrades s'hauran de mesurar abans del seu ocul-
tament. Si el mesurament no s'hagués portat a terme en el seu temps, seran a compte del Contrac-
tista les operacions necessàries per a realitzar-lo. 
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7.2. ABONAMENT DE LES OBRES 
 
7.2.1. Anualitats 
 
Per a l'abonament de les obres, el seu pressupost es distribuirà de la forma i anualitats establertes 
en l'adjudicació definitiva. 
 
La modificació de les anualitats fixades, produïdes com a conseqüència de l'aprovació del Progra-
ma de Treballs o de concerts posteriors, es realitzarà en la forma i condicions assenyalades per la 
legislació vigent per a la construcció d'obres de l'Estat. 
 
El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb més promptitud de la necessària per tal d'exe-
cutar les obres en el temps prefixat. No obstant això, no tindrà dret a percebre aquell any una quan-
titat superior a la consignada en l'anualitat corresponent, qualsevol que sigui l'import d'allò executat i 
certificat. 
 
Per tant, en aquests casos, allò que disposa l'Article 47 del Text Articulat de la Llei de Contractes de 
l'Estat, no s'aplicarà prenent les dades de les certificacions com a base per al càlcul del temps de 
demora en el pagament, sinó partint de l'època en què s'havia d'haver satisfet. 
 
7.2.2. Reclamacions sobre els preus del Pressupost 
 
El Contractista no podrà, sota cap excusa d'error o omissió, reclamar cap augment dels preus fixats 
en el quadre corresponent del Pressupost. 
 
7.2.3. Errors en el Pressupost de la Contracta 
 
Les equivocacions materials que el Pressupost pugui contenir, sigui per variació dels preus respec-
te dels quadres, com per errors en les quantitats d'obra o en el seu import, es corregiran en qualse-
vol moment que s'observin, però no es tindran en compte per a efectes de la rescissió del Contrac-
te, sinó en el cas que l'Administració o el Contractista les hagués esmenat en el termini de quatre 
mesos, comptats des de la data de l'adjudicació. 
 
Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta a la Contracta respecte de l'im-
port del pressupost que n'hagi servit de base, ja que aquesta baixa es fixarà sempre per la relació 
entre les xifres de l'esmentat Pressupost abans de les correccions i la quantitat que s'ha ofert. 
 
7.2.4. Obres que s'abonaran a l'adjudicatari 
 
A l'Adjudicatari se li abonarà l'obra que realment executi i que estigui subjecta al projecte o a les 
seves modificacions autoritzades. Conseqüentment, el nombre d'unitats de cada classe que es con-
signin en el Pressupost no li podran servir de fonament per iniciar reclamacions de cap mena. 
 
7.2.5. Preus de valoració de les obres certificades 
 
7.2.5.1. A les diferents obres realment executades se'ls aplicarà els preus unitaris d'execució mate-
rial que figuren en el Pressupost ("Quadre de preus unitaris"), augmentats en el percentatge de 

IA
PLCA =



 
Plec de condicions tècniques particulars 

16 

Despeses Generals, impostos, etc. i de la xifra que s'obtingui de deduir el que proporcionalment  
correspongui a la baixa feta en el remat: 
 

CA: coeficient d'adjudicació 
PL: pressupost de licitació 
IA: import d'adjudicació 

 
7.2.5.2. Els preus unitaris fixats en el Pressupost d'Execució Material per a cada unitat d'obra cobri-
ran totes les despeses efectuades per a l'execució material corresponent, inclosos els treballs auxi-
liars, sempre que expressament  no es digui el contrari en el Títol II d'aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
7.2.5.3. Quan el Contractista, amb l'autorització de l'Enginyer de Construcció, fes servir voluntària-
ment materials de preparació més acurada o de més  grandària del que hi ha marcat en el projecte, 
o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més preu, o executés amb di-
mensions més grans qualsevol part de l'obra, o en general hi introduís qualsevol modificació que 
sigui beneficiosa a judici de l'Administració, no hi tindrà cap dret, sinó a allò que li correspongui si 
hagués construït l'obra ajustant-se estrictament als projectes i a allò contractat. 
 
7.2.6. Partides alçades 
 
S'abonaran íntegrament al Contractista les partides alçades que es consignin en el Títol II d'aquest 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sota aquesta forma de pagament. 
 
Les partides alçades a justificar s'abonaran consignant les unitats d'obra que comprenguin els preus 
del Contracte, o els preus contradictoris aprovats, si es tracta de noves unitats. 
 
7.2.7. Materials col·lectats 
 
Els materials col·lectats no seran abonats al Contractista; a no ser que figuri el contrari en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé s'indiqui la seva forma de pagament en les clàusules del 
Contracte. 
 
7.2.8. Instal·lacions i equips de maquinària 
 
Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària es consideraran incloses en els 
preus de les unitats corresponents, i en conseqüència no s'abonaran separadament, llevat que ex-
pressament s'indiqui el contrari en el Contracte. 
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7.2.9. Excessos inevitables 
 
Els excessos d'obra que l'Enginyer de Construcció defineixi per escrit com a inevitables s'abonaran 
als preus que per unitats realitzades figurin en el Contracte. Quan això no sigui possible s'establiran 
els oportuns preus contradictoris. 
 
7.2.10. Certificacions 
 
L'import de les obres executades, sempre que estiguin ben realitzades i d'acord amb les prescripci-
ons previstes, s'acreditarà mensualment al Contractista mitjançant certificacions expedides per l'En-
ginyer Director de les obres. Aquestes certificacions i les seves valoracions, realitzades d'acord amb 
les normes ressenyades, serviran de base per a redactar els comptes definitius que donaran lloc al 
lliurament a percebre directament pel Contractista per al cobrament de cada obra certificada. 
 
Quan les obres no s'hagin realitzat d'acord amb les normes previstes o no estiguin en bon estat, 
l'Enginyer de Construcció encarregat dels treballs no les podrà certificar i donarà per escrit a l'Adju-
dicatari les normes i directrius necessàries per esmenar els defectes assenyalats. 
 
Dins del termini d'execució, les obres hauran d'estar totalment acabades d'acord amb les normes i 
condicions tècniques que regeixin per a l'adjudicació. 
 
Si en acabar el termini d'execució les obres es troben en bon estat  i d'acord amb les prescripcions 
previstes, es procedirà a la seva recepció, la qual cosa tindrà lloc en el mes següent a l'acabament 
del termini d'execució i s'efectuarà tal com disposa l'Article 54 del Text Articulat de la Llei de Con-
tractes de l'Estat; s'estendrà acta del resultat de l'operació, per triplicat, es lliurarà un exemplar al 
Contractista, se'n trametrà un altre a la Direcció General del Medi Natural i el tercer romandrà en la 
Secció Territorial. Un cop realitzada la recepció les esmentades obres es consideraran ja rebudes i 
seran lliurades a l'ús que es determini, i començarà a comptar des d'aleshores el termini de garan-
tia. 
 
Quan les obres no estiguin en condicions de ser rebudes o lliurades a l'ús públic, s'hi farà constar 
en l'Acta i es donaran per l'Enginyer al Contractista les instruccions concretes i detallades per tal 
d'esmenar els efectes observats, i es fixarà un termini per efectuar-ho, expirat el qual es tornarà a 
fer un nou reconeixement per a la recepció de les obres. Si el Contractista no hagués complert, es 
declararà rescindida la Contracta, i es perdrà la fiança com en el cas de l'article 55, en no acabar 
l'obra en el termini establert, a no ser que l'Administració cregui procedent un nou termini, que serà 
improrrogable. 
 

7.3. ALTRES DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA 
 
Seran a compte del Contractista, sempre que en el Contracte no s'hi prevegi explícitament el con-
trari, els següents casos: 
 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària o materials. 
- Les despeses de protecció de col·lectors i de la pròpia obra enfront qualsevol deteriorament, dany 

o incendi. Es compliran els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 
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- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per tal de proporcionar seguretat en les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra al seu 

acabament. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua 

i l'energia elèctrica necessària per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada de materials rebutjats, i correcció de les deficiències observades i evi-

denciades pels corresponents assaigs i proves. 
- Les despeses que originin la còpia dels documents contractuals del projecte (plànols, etc.). 
 

 
 

C A P Í T O L    VIII. DISPOSICIONS GENERALS 
 

8.1. TERMINIS I RECEPCIONS 
 
El termini per a la total execució de les obres serà de 12 mesos comptats a partir de la data de l'ac-
ta de comprovació del replanteig, i l'ordre d'execució de les diferents unitats d'obra s'ajustarà al pro-
grama d’execució inclòs en la memòria d’aquest projecte (que preveu l’acabament en 10 mesos i 
per tant hi ha un marge d’endarreriment de dos mesos). El termini de garantia serà de 12 mesos a 
partir del dia en què es verifiqui la recepció, i durant aquest termini correran a càrrec del Contractis-
ta la reparació i conservació de les obres. 
 

8.2. EQUIPS DE MAQUINÀRIA QUE S'HAN D'EXIGIR AL CONTRACTISTA 
 
Seran els que apareixen en el pressupost d'aquest projecte. 
 
 

8.3. CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ I EL TERMINI DE GARANTIA 
 
L'Adjudicatari està obligat a conservar a costa seva i fins que siguin rebudes, totes les obres que 
integren el projecte. 
 
Així mateix està obligat a la conservació de les obres durant el termini d'un any (1 any) a partir de la 
data de la recepció. Durant aquest termini haurà de realitzar tots els treballs que calgui per tal de 
mantenir les obres executades en perfecte estat. 
 

8.4. RELACIONS AMB EL CONTRACTISTA 
 
8.4.1. El Contractista, d'acord amb allò que disposa el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, 

podrà treure a costa seva en presència de l'Enginyer de Construcció, còpia de la documentació 
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del projecte que forma part de la Contracta, els originals de la qual li seran facilitats per l'Enginyer, 
el qual autoritzarà  amb la seva signatura les còpies si així convingués al Contractista. 

 
8.4.2. També tindrà dret a treure una còpia de les relacions valorades que signen mensualment i 

també de les certificacions expedides. 
 

T Í T O L  II. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE LES OBRES 
 

C A P Í T O L   I. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

1.1- ABAST DE LES PRESCRIPCIONS DEL TÍTOL II 
 
Les esmentades prescripcions, s'aplicaran a l'execució de les obres que comprèn el projecte de 
protecció dels marges del riu Cardener a l’alçada de la Coma. 
 
Contenen les condicions tècniques que, a més de les generals vigents en la construcció d'obres de 
carreteres i de les particulars que s'hi estableixin en el contracte, hauran de regir en l'execució de 
les esmentades obres. 
 

1.2- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El Projecte té per objecte la realització de les esmentades obres i comprèn per tant la construcció 
d’escullera lateral de pedra seca i llindars de fons de blocs prefabricats d’escullera rebuda amb mor-
ter, a la llera del riu Cardener, i totes les obres auxiliars i operacions que siguin necessàries per tal 
de que quedi executat d'acord amb la memòria, els plànols i les prescripcions d'aquest Plec. 
 
Totes aquestes obres, que es descriuen tot seguit, estan il·lustrades en els plànols i s'hauran d'exe-
cutar d'acord amb els esmentats plànols, llevat de les modificacions ordenades per l'Enginyer de 
Construcció i autoritzades per la Superioritat. 
 
En els plànols hi figuren igualment les referències planimètriques i altimètriques, així com les di-
mensions necessàries per a la correcta ubicació i construcció de les obres. 
 

1.3- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres comprenen les operacions següents: 
 
1.3.1- Replanteig del traçat i cotes finals del riu 
 
A partir de la captació aigües amunt de l’obra, s’anirà descendint i es marcarà mitjançant estaques 
els indrets on aniran els llindars de fons indicant la cota superior d’aquests. 
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Es marcarà també mitjançant estaques la línia que indicarà el marge esquerre del riu un cop aca-
bada l’obra, la qual servirà de referència per a l’amidament de l’amplada definitiva de la llera. 
 
1.3.2- Construcció de les esculleres 
 
Començant per la part d’aigües amunt de l’obra, s’excavaran els fonaments o s’aportaran les terres 
segons convingui en un tram de riu, per tal d’anar col·locant l’escullera al nivell que indiqui el replan-
teig. A mesura que s’avanci es deixarà l’escullera totalment finalitzada i amb l’intradós reblert de 
terres almenys fins al nivell superior de l’escullera. 
 
 
1.3.3- Construcció dels llindars de fons. 
 
Un cop finalitzada tota l’obra d’escullera, es remuntarà altra vegada tot el tram de riu i es comença-
rà a partir del d’aigües amunt a fer els llindars de fons. 
 
El procés de construcció dels llindars de fons serà el següent: 
 
- Es desviarà l’aigua per una banda de la llera i es treballarà a l’altra. 
 
- Un cop excavat el fonament es col·locaran les pedres que faran de base, ben netes, i es rebran 

amb formigó, vibrant-lo seguidament. Després es col·locaran a sobre els blocs prefabricats de 
manera que quedin ben assentats i es toquin l’un amb l’altre. La base es prolongarà aigües avall 
almenys un (1) metre per tal que faci d’engraellat de dissipació de l’energia de l’aigua vessant. 

 
- Es desviarà l’aigua pel tram fet i es treballarà a l’altre costat. 
 
- Si el llindar ha de situar-se a una cota superior a la de la llera, la diferència de cotes es salvarà 

amb escullera. 
 
- Per tal d’evitar que l’aigua corri subàlvea, un cop acabat el llindar es col·locarà una capa d’un me-

tre de gruix de terra impermeable en el parament aigües amunt. 
 
1.3.4- Construcció del nou Pont 
 
El procés de construcció: 
 
Primer caldrà eliminar la vegetació arbórea i desbroçar el terreny per a continuació realitzar la es-
cabació de fins a la cota de fonamentació. 
 
- La construcció dels estreps serà segons s’estipula en les condicions d’exeució de les unitats 
d’obra i s’acabara entregant els mateixos al terreny mitjançant aportació de terres. 
 
- Un cop acabats els estreps es procedirà a col·locar l’escollera del llit i formar l’umbral de fons i els 
talussos de protecció dels estreps. 
 
- Per últim es realitzarà la construcció de la llosa fins a la col·locació de la barana un cop fraguat el 
formigó. 
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1.4- MATERIALS 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó  
- Confecció de morter  
- Confecció de pasta de guix  
- Reg de plantacions  
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.  
- Humectació de bases o subbases  
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:  
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l  
- En la resta de casos:  <= 1 g/l  
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)  
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l  
- Formigó armat:  <= 3 g/l  
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0  
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i 
la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment  
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
C 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020. 
 
 
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:  
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 ex-
plícitament la DF.  
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul  
 
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó  
Designació: d/D - IL - N  
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim  
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja  
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2 EX  
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 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
 
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 espe-
cífica 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  
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     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83-130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes  
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+  
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLI-
CIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions 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 facul-
tativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requeri-
des per l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
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L'entrega de granulat a l'obra haurà 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 del granulat  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
 
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:  
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d'inspecció notifi-
cat (inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).  
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  
 
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 estructu-
ral (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 estructu-
ral (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 DEMOLI-
CIONS:  
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels resi-
dus.  
 
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
4 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
 
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, síli-
ce amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la par-
tida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)  
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLI-
CIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% 
en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges  
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib  
- Protecció de cobertes  
- Bases i subases de paviments  
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels ele-
ments massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  
- Drenatges  
- Formigons en massa  
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de for-
migó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons  
- Per a drens  
- Per a paviments  
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
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Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N  
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim  
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja  
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un para-
ment de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)  
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat)  
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim  
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes  
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%  
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE 7-244):   
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en S i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  
- Granulats naturals: < 1% en pes  
- Granulats d'escòries siderúrgiques: < 2% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes  
- Granulats d'escóries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1, Art. 7):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa  
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut de ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE EN 1744-
1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%  
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- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%  
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la  
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE EN 1097-6):  < 5%  
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%  
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge.  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40  
Equivalent de sorra:  > 30  
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:  
L'entrega de granulat a l'obra haurà d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació del granulat  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
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El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garantei-
xi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 
en la confecció de formigons.  
 
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:  
      -Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d'inspecció notifi-
cat (inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).  
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  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
 
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLI-
CIONS:  
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels resi-
dus.  
3 
 
B03D - TERRES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  
- Terra sense classificar  
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.  
 
TERRA SELECCIONADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15%  
o en cas contrari, ha de complir:  
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75%  
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25%  
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30%  
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  
Índex CBR (UNE 103-502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5  
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
 
TERRA ADEQUADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40  
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:  
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
Índex CBR (UNE 103-502):  
- Coronament de terraplè:  >= 5  
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
 
TERRA TOLERABLE:  
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Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):  
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70%  
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2%  
Contingut guix (NLT 115):  < 5%  
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%  
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65%  
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:  
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)  
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1%  
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3%  
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'al-
terin les condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les 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.  
  
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0441900. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De pedra granítica  
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- De pedra calcària  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.  
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.  
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels 
agents externs, en particular davant de l'aigua.  
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.  
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de 
la DF.  
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a la escollera sense classificar és 
de 0,5 kg.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):  
- Fissures:  Sense fissures  
- Pèrdua de pes:  <= 2%  
Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3  
Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2%  
Coeficient de desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2):  < 50  
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 12%  
 
PEDRA GRANÍTICA:  
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica.  
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.  
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.  
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.  
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  
 
PEDRA CALCÀRIA:  
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.  
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.  
No han de ser bituminoses.  
No han de tenir argiles en excés.  
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.  
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.  
Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 
individualitzat per a cada tipus de bloc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les 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.  
A 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit con-
serva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalu-
nya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar 
un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Euro-
pea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Or-
dre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un con-
tingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
 
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I  
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- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II  
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV  
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addici-
ons presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S  
- Fum de sílice:  D  
- Putzolana natural:  P  
- Putzolana natural calcinada:  Q  
- Cendra volant Sicília:  V  
- Cendra volant calcària:  W  
- Esquist calcinat:  T  
- Filler calcari L:  L  
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:  
+------------------------------------------------------+  
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
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¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
 
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments com-
uns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions:  
+------------------------------------------------------+  
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
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 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mí-
nim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant  
- número del certificat CE de conformitat  
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE  
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques  
- referència a la norma armonitzada corresponent  
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent  
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE  
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat  
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant  
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge  
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- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'al-
barà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda  
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment  
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament  
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08  
- quantitat que es subministra  
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE  
- data de subministrament  
- identificació del vehicle que el transporta  
 
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda  
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment  
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament  
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris  
- quantitat que es subministra  
- identificació del vehicle que transporta el ciment  
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE  
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:  
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica  
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris  
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)  
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment  
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos  
- Classes 42,5 :  2 mesos  
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I 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 
 



 
Plec de condicions tècniques particulars 

39 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefa-
bricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circu-
lación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
e 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552420. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses:  
     - Aniònica  
     - Catiònica  
     - Polimèrica  
- Betum asfàltic  
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:  
- Betum fluxat  
- Quitrà  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidro-
carbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 
per destil·lació, oxigenació o "cracking"  
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un 
betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i 
del quitrà respectivament.  
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El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a 
la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.  
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.  
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10%  
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60%  
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa  
Assaig amb el residu de destil·lació:  
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm  
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5%  
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:  
+--------------------------------------------------------------+  
¦Característiques ¦            Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦--------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -     ¦ 
¦Furol a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦ 
¦Assaigs amb el   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=    ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=      ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:  
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Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2%  
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa compro-
vació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.  
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat.  
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.  
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada.  
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10%  
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva  
Assaig amb el residu de destil·lació:  
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm  
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5%  
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:  
+----------------------------------------------------------------+  
¦Característiques ¦              Tipus emulsió                   ¦ 
¦                 ¦----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Universal a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦Furol 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦ 
¦Furol 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10% ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦ 
¦Assaig amb el    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦ 
¦lació:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<= ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
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BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que 
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humi-
des.  
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1  
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5%  
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2%  
Característiques físiques del betum original:  
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):  
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm  
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm  
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):  
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC  
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC  
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):  
     - B 60/70:  <= - 8ºC  
     - B 80/100:  <= - 10ºC  
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):  
     - B 60/70:  >= 90 cm  
     - B 80/100:  >= 100 cm  
- Punt d'inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC  
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1  
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:  
+----------------------------------------------------------+  
¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦ 
¦      residu de pel·licula      ¦-------------------------¦ 
¦             fina               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.  
No ha de tenir símptomes de coagulació.  
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.  
Característiques físiques del betum fluidificat:  



 
Plec de condicions tècniques particulars 

43 

- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC  
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150  
- Destilació (NLT 134):  
     225ºC <=25%  
     260ºC 40%<=D<=70%  
     316ºC 75%<=R<=93%  
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60%  
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2%  
Assaigs sobre el residu de destilació:  
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm  
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm  
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%  
 
BETUM FLUXAT:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.  
No han de tenir símptomes de coagulació.  
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C  
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5%  
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2%  
Assaigs sobre el residu de destilació:  
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm  
Característiques físiques del betum fluxat:  
+-------------------------------------------------------------+  
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
 
QUITRÀ:  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.  
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5%  
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8  
Característiques físiques del quitrà:  
+------------------------------------------------------------------------+  
¦Característiques  ¦                 Tipus de quitrà                     ¦ 
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¦                  ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=   ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR       ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%    ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦          ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C  ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦          ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:  
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per una 
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden 
utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni 
sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la 
càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.  
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gela-
des i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats 
amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.  
 
BETUMS ASFÀLTICS:  
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Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles.  
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.  
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:  
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una 
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions 
cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no 
estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i pro-
vistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.  
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gela-
des i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura 
ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància 
d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i 
una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de pres-
cripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglome-
rantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.  
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065E74C,B065E74B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigo-
nera 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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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressa-
rà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  
- Resistència característica a compressió per als 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 especificada, en N/mm2  
- 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 gra-
nulat, 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 ai-
gua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del 
subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.3.2 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 sílice no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres vo-
lants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice 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 se-
gons art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposa-
rà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres 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.  
Tipus de ciment:  
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- 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 armatCiments 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 pretesatCiments 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  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en fun-
ció 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:  <= 400 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 kg/m3  
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3  
- Formigó pretesat:  <= 0,60 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  
- Consistència fluida:  10-15 cm  
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment  
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment  
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment  
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 O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”  
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:  
- <= 32 mm  
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions d'amasat:  
- Contingut de ciment:  
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3  
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6  
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3  
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  
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 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 és pot emmagatzemar.  
 
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 se-
güents:  
- 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  
- 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  
 
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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (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.  
7 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 
 
 
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.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del for-
migó estructural al procés d'abocat  
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.  
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.  
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.  
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
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  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
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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 és pot emmagatzemar.  
 
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 se-
güents:  
- 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 ci-
ment, 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  
 
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 estructu-
ral (EHE-08).  
A 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter d'anivellament  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li 
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de 
gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes tem-
peratures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pas-
ta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 
que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.  
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.  
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues mi-
nerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o 
més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal  
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)  
- F: D'adormiment ràpid  
- T: Amb lliscament reduït  
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats).  
 
ADHESIU CIMENTOS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
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- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2  
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i 
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter  
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm  
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
 
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de 
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de 
formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en 
el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i 
rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials  
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- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 
igual al valor que figura especificat  
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferi-
or o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mí-
nima declarada per el fabricant en N/mm2.  
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en 
volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  
     - Temps d'us (EN 1015-9)  
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%  
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits:  
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)  
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)  
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)  
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)  
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm  
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc:  
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1  
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
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 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials 
de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
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- Marca del fabricant i lloc d'origen  
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004  
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  
     - Proporcions de la mescla  
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat  
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla   
     - Mètode d'aplicació  
     - Temps obert  
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació  
     - Àmbit d'aplicació  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
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:  
Morters dissenyats:  
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en 
fàbrica emès per l'organisme d'inspecció  
Morters prescrits:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2  
- Nom del fabricant  
- Codi o data de fabricació  
- Tipus de morter  
- Temps d'us  
- Contingut en clorurs  
- Contingut en aire  
- Proporció dels components (morters prescrits)  
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió  
- Resistència d'unió (adhesió)  
- Absorció d'aigua  
- Permeabilitat al vapor d'aigua  
- Densitat  
- Conductivitat tèrmica  
- Durabilitat  
- Mida màxima del granulat  
- Temps obert o temps de correcció  
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol  
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
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- Instruccions d'utilització  
- Composició i característiques del morter  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
 
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para al-
bañilería.  
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
F 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els següents tipus:  
- En dispersió aquosa   
- Aquós en dispersió vinílica  
- En solució alcohòlica  
- De poliuretà bicomponent  
- De poliuretà (un sol component)  
- De PVC  
- De resines epoxi  
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
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No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleu-
gers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C  
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg  
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C  
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies  
- Àcid làctic, 5%: 15 dies  
- Àcid acètic, 5%: 15 dies  
- Oli de cremar: Cap modificació  
- Xilol: Cap modificació  
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies  
- Aigua: 15 dies  
 
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
 
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
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Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copo-
límer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78  
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3%  
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant  
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Data de caducitat  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Temps d'assecat  
- Rendiment   
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla  
- Temps d'inducció de la mescla  
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color  
- Densitat  
- Viscositat  
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C  
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
9 
 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.  
S'han considerat els següents tipus:  
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.  
- De cloropré  
- De resines epoxi bicomponent  
 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i 
una gran força adhesiva inicial.  
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin química-
ment amb aquest.  
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  
Temps útil de treball:  15 - 30 min  
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2  
 
ADHESIU DE CLOROPRÉ:  
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i 
una gran força adhesiva inicial.  
Contingut de sòlids:  26%  
Densitat :  0,83  
Resistència a la calor:  160°C  
 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un acti-
vador.  
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C  
- Rendiment:  > 1 kg/m2  
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C  
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
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- Identificació del fabricant  
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Data de caducitat  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Temps d'assecat  
- Rendiment   
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla  
- Temps d'inducció de la mescla  
- Vida de la mescla  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- De cautxú:  5°C - 30°C  
- De cloropré:  10°C - 25°C  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació  
- De cloropré:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
8 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugosi-
tats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les tau-
les I i II de la UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2  
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.  
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2  
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades se-
güents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial  
- Identificació del producte  
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
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FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.  
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suminis-
tro.  
 
FILFERRO PLASTIFICAT:  
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
B 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per 
a unir els bastiments amb les parets.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir ta-
ques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
 
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
A 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer  
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material  
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volande-
res d'estanquitat i tap de cautxú  
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
 
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
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Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:  
     > 20°C: 10 min  
     10°C - 20°C20 min  
     0°C - 10°C: 1 h  
     - 5°C - 0°C: 5 h  
 
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm  
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant  
- Diàmetres  
- Llargàries  
- Unitats  
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
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S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalu-
nya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar 
un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Euro-
pea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre ma-
tèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques elec-
trosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm  
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:   
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apre-
ciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  
- Tensió de última d'adherència:  
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2  
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+  
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
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+---------------------------------------------------------+  
Ceq = Carboni equivalent  
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equiva-
lent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals  
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  
     - Acer soldable (S)  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%  
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
          - Allargament total sota càrrega màxima:  
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%  
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de la EHE-08  
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de la EHE-08  
+----------------------------------------------------------+  
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 
mm  
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal  
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabrica-
ció d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):  
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  
     - B 500 T  
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2  
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2  
          - Allargament al trencament:  >= 8%  
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i trans-
versals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els 
seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'am-
bdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma  
- Referència a la norma EN  
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre ele-
ments i sobrellargs  
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An   
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un 
dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx  
(dmin: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l'armadura més grui-
xuda)  
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparella-
des)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 
mm  
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Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)  
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifi-
ca la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha 
de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador  
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)  
- Número de sèrie del full de subministrament  
- Nom de la fàbrica  
- Data d'entrega i nom del peticionari  
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer  
- Diàmetres subministrats  
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080  
- Forma de subministrament: barra o rotlle  
- Identificació i lloc de subministrament  
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080  
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080  
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat  
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat  
- Certificat de l'assaig de doblegat simple  
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD  
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD  
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adhe-
rència mitjançant l'assaig de la biga  
     - Marca comercial de l'acer  
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos  
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent  
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hor-
migón armado. Generalidades.  
E 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
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 caracterís-
tiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les 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 
 
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.  
E 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
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 caracterís-
tiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  
+----------------------------------------+  
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les 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.  
E 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629A0,B0D625A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ 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 caracterís-
tiques 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  
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  
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- 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 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
1 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71120. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les caracterís-
tiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2  
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2  
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2  
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
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Inflament en:  
- Gruix:  <= 3%  
- Llargària:  <= 0,3%  
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN  
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les 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 
 
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.  
A 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la se-
va posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
n 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP600,B0DZA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements:  
- Tensors per a encofrats de fusta  
- Grapes per a encofrats metàl·lics  
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics  
- Desencofrants  
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons re-
cuperables  
- Bastides metàl·liques  
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics  
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.  
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.  
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apun-
talament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies di-
mensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
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Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
 
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
 
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la se-
va posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
 
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxi-
dant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  
4 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PZC100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o sin-
tètic, apta per a permetre girs i deformacions de translació dels elements que suporta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Neoprè sense armadura  
- Neoprè armat  
- Neoprè armat amb perns soldats  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i 
als agents atmosfèrics.  
Composició de la placa:  
- Cautxú de cloropè:  > 60%  
- Sutge:  < 25%  
- Material auxiliar:  < 15%  
- Cendra:  < 5%  
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Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix  
Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2  
Duresa Shore (DIN 53505):  65°  
Deformació de ruptura:  >= 450%  
Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2  
Toleràncies:  
- Duresa Shore:  ± 5°  
 
NEOPRÈ ARMAT:  
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada 
al neoprè.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2  
Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2  
 
NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:  
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns.  
Nombre de perns:  
- Placa rectangular:  
     - De 2 a 6 dm3:  2 - 6   
- De més de 6 dm3:  2 - 8   
- Placa cilíndrica:  
     - De 2 a 6 dm3:  1 - 4   
- De més de 6 dm3:  2 - 8  
Diàmetre dels perns:  
- Placa rectangular:  >= 12,7 mm  
- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm  
Gruix de la placa:  
- Placa rectangular:  
     - De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm  
     - De més de 6 dm3:  >= 22 mm  
- Placa cilíndrica:  
     - De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm  
     - De més de 6 dm3:  20 - 22 mm  
Distància entre els perns:  
- Placa rectangular:  >= 150 mm  
- Placa cilíndrica:  >= 80 mm  
Distància del pern a l'extrem de la placa:  
- Placa rectangular:  >= 50 mm  
- Placa cilíndrica:  >= 100 mm  
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):  Qualitat "Nelson"  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
5 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B111A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració  
- S: Separació  
- R: Reforç  
- D: Drenatge  
- P: Protecció  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans 
de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma 
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura 
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
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- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, 
F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965)  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  
- Característiques complementàries:  
     - Deteriorament durant la instal·lació (ENV ISO 10722-1)  
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Resistència a la tracció d'unions i costures (EN ISO 10321)  
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)  
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)  
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries  
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries:  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)  
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
- Característiques complementàries:  
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)  
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres  
Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956)  
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     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)  
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fona-
ments  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de 
terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)  
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)  
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958)  
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956)  
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)  
Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)  
Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)  
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)  
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)  
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 
un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la 
pluja i la humitat.  
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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:  
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en 
fàbrica emès per l'organisme d'inspecció  
Per als elements amb funció de separació:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal  
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)  
     - Marca del fabricant i lloc d'origen  
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.  
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a les normes aplicables  
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción 
de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfálti-
ca).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos 
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 
drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 
control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construc-
ción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construc-
ción de canales.  
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UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucci-
ón de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertede-
ros de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.  
3 
 
B7B1 - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B111A0. 
 
 
<html><head><title>Error</title></head><body>The system cannot find the file specified. 
</body></html>7 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 
forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb 
tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada  
- Poliestirè expandit ondulat o nervat  
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu  
- Poliestirè expandit elastificat  
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalu-
nya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar 
un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Euro-
pea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defec-
tes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impure-
ses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
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Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per 
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)  
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)  
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)  
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 
13163 per al poliestirè expandit  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
Les toleràncies dimensionals han de complir l'especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.  
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.  
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm  
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm  
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planor (UNE-EN 825):  
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm  
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm  
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm  
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm  
La tolerància en el gruix ha de complir l'especificat en la UNE-EN 13164.  
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K)  
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
 
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels 
quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 
insolació directa i de l'acció del vent.  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat se-
gons UNE-EN 12086).  
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 
13163, en funció de tipus.  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat  
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha 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 destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials 
de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de pro-
ducció s'ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i 
C:  
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del produc-
te  
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de pro-
ducció no s'ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, 
B i C i productes classificats en classes D i E:  
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials 
de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar 
l'assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F:  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats 
segons la UNE-EN 13172.  
 
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 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  
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POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Produc-
tos manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación.  
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern  
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm 
d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació  
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern  
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern  
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern  
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern  
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern  
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exte-
rior  
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un re-
corregut màxim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern  
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 
mm, per a junt de dilatació extern  
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació 
extern  
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres 
defectes.  
Característiques morfològiques:  
+--------------------------------------------------------------+  
¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 
¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
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¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 
¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Característiques físiques i mecàniques:  
+------------------------------------------------------------------+  
¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 
¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 
¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 
¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 
¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 
¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 
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¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC:  
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats.  
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han 
de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en 
junts de dilatació o treball, interns.  
Característiques dimensionals:  
+------------------------------------------------------------------+  
¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 
¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2  
Deformació remanent per tracció:  <= 20%  
Deformació amb el betum calent:  Nul·la  
Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, 
oval o omega.  
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena.  
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues 
cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de 
quedar llisa.  
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilit-
zar en junts de dilatació externs.  
Perfil per a junt extern:  
+-------------------------------------------------------------+  
¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 
¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 
¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 
¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
 
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
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Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent.  
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compati-
bles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt.  
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.  
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.  
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia.  
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al 
desglaç de carreteres.  
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir 
una superfície antilliscant.  
Característiques dimensionals:  
+--------------------------------------------------+  
¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 
¦                   ¦        ¦---------------------¦ 
¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 
¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 
¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 
¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 
¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 
¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 
¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 
¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 
¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 
¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 
¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 
¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 
¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 
¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques de l'elastòmer:  
- Resistència a la tracció (ASTM D-412):  >= 100 N/mm2  
- Allargament fins al trencament (ASTM D-412):  >= 350%  
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D-2240):  57 - 67  
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D-4298):  Trencament de l'elastòmer  
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D-395): <= 25%  
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D-573):  
     - Duresa, variació:  ± 15  
     - Resistència, variació:  ± 15%  
     - Allargament al trencament, variació:  - 40%  
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D-471): <= 10%  
- Resistència a l'ozó (ASTM D-1149):  No ha de tenir fissures  
Característiques del metall:  
- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2  
 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció 
rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per 
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una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de 
neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda.  
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al 
neoprè.  
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessa-
ris per tal de permetre els moviments del junt.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i 
als agents atmosfèrics.  
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible:  
- Cautxú cloroprè:  > 60%  
- Sutge:  > 25%  
- Material auxiliar:  < 15%  
- Cendra:  < 5%  
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN:  
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus ex-
trems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè.  
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i 
als agents atmosfèrics.  
Resistència a tracció (UNE 53-510):  >= 12 MPa  
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250%  
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40%  
Duresa. IRHD (UNE 53-549):  55 - 60  
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53-548):  
- Duresa, variació:  + 12  
- Resistència a la tracció, variació:  - 20%  
- Allargament fins al trencament, variació:  - 25%  
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53-558/1):  No ha de tenir fissures  
 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC:  
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit.  
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i 
a temperatures entre -30°C a +120°C.  
Amplària total del perfil:  65 mm  
 
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER:  
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC:  
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica.  
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C.  
 
PERFIL METÀL·LIC:  
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves con-
dicions.  
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PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC:  
*DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del ma-
terial y ensayos.  
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ  
*UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas 
entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales.  
 
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
C 
 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre  
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues  
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent  
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues  
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent  
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasti-
citat permanent  
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 
minerals i elastómers  
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals  
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible  
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques:  
+------------------------------------------------------------------+  
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques:  
+-----------------------------------------------------------------+  
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
 
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
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- Neutra:  >= 500%  
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elasto-
mèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà  
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
 
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
 
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
 
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2  



 
Plec de condicions tècniques particulars 

94 

- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials:  
+----------------------------------------------------------------------------+  
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta de secat       ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixte           ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques:  
+----------------------------------------------------------------------+  
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA:  
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Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.  
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.  
 
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C.  
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la com-
patibilitat dels materials.  
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:  
+----------------------------------------------------------------------------+  
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i in-
forme o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.  
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, em-
balatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant  
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat   
- Referència a la norma UNE-EN 13963  
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst  
- Informació sobre les característiques essencials  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaci-
ones y métodos de ensayo.  
E 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB1245C0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tèc-
nica del projecte.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).  
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especial-
ment per a allotjar les femelles dels cargols.  
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sot-
mesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- Llargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
 
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.  
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
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El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.  
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigi-
des i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabri-
cant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
- 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A1B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub de volta  
- Tub circular  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular 
a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica.  
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular.  
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm  
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm  
 
TUB DE VOLTA:  
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de 
l'aigua, de forma trapezoidal.  
Característiques del tub:  
+----------------------------------------------------------------+  
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades 
següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre nominal i gruix  
- Sigles PVC  
- Data de fabricació  
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal 
d' evitar manipulacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
t 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu 
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE-08.  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm  
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm  
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10 - 15 cm  
Relació aigua-ciment:  <= 0,65  
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment  
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  
     - Consistència seca:  Nul·la  
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm  
     - Consistència fluida:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot 
ser superior a una hora i mitja.  
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera.  
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



 
Plec de condicions tècniques particulars 

100 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701911. 
 
 
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:  
- 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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D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres, malles o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de 
tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D  
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions ex-
cessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+--------------------------------------------  
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració.  
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
En malles electrosoldades el doblegat s'ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt 
de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variaci-
ons dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%  
- Alçària de la corruga:    
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm  
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  
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     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm  
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm  
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferra-
lla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàni-
ques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura cons-
tant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08.  
El tallat de barres, malles o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressa-
ment acceptat per la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
e 
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
37 - JUNTS 
372 - JUNTS DE DILATACIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Formació de junt de dilatació mitjançant la realització de caixetí en el paviment flexible de tauler, 
repicat del fons, base d'anivellament i transició amb morter epoxi i col.locació de peça de neoprè 
armat amb membrana flexible com acabat de junt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les dimensions del caixetí  
- Tall del paviment  
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas  
- Neteja del fons del caixetí  
- Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi, col·locada 
manualment.  
- Replanteig i marcat dels perns de fixació del junt  
- Col·locació i ancoratge dels perns per mitjà de resines epoxi  
- Instal·lació del perfil i fixació del mateix  
- Segellat dels caps dels perns, així com del perímetre del junt, amb resina epoxi  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu de-
fecte, les especificades per la DF.  
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir 
esquerdes.  
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler.  
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat sufici-
ent per assegurar l'adherència.  
Si la base d'anivellament es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a 
fi d'assegurar la bona rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant 
o el perfil.  
Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions ajustades als 
valors recomanats pels fabricants.  
La base ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers.  
El perfil ha d'ajustar-se a les característiques senyalades als plànols, assegurant el recorregut esta-
blert a la DT.  
Les seccions d'unió entre mòduls consecutius de perfil no han de presentar obertures ni desencai-
xos.  
No s'admeten diferències de cotes entre perfil i transició a la secció on s'uneixen.  
Gruix del llit d'assentament:  >= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí.  
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.  
Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt han d'es-
tar seques, netes i exentes de beurada superficial.  
S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a falles d'an-
coratge produiria la seva ruptura.  
El perfil i l'adhesiu s'han de col·locar d'acord amb les instruccions del fabricant.  
La distància de col·locació dels perns enfrontats s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de 
la zona on s'ubica l'estructura i la que es té en el moment de la instal·lació, segons els criteris que 
proposa el fabricant.  
El pern de fixació s'ha d'ancorar en el formigó estructural en una profunditat >= 70 mm.  
Cal assegurar-se, abans de la instal·lació del perfil, que el llit on s'assentarà és pla i paral·lel a la 
superfície dels taulers.  
 
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.  
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C A P Í T O L   II. UNITATS D'OBRA 
 
 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2144301. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'armadures i elements metàl·lics  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
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- Mètode d'enderroc i fases  
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc  
- Cronograma dels treballs  
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcti-
cament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en 
el seu defecte, per la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 
seva alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatze-
matge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de co-
mençar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
4 
 
G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21R11A5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tala de les branques   
- Tall del tronc  
- Arrencada de la soca i arrels principals  
- Trossejament i apilada de les branques i arrels  
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant  
- Reblert del clot amb terres adequades  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
El forat de la soca ha d'estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant.  
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
Només s'han d'arrancar els arbres que indicats a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode de treball i fases  
- Apuntalaments necessaris  
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar  
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs  
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants  
- Cronograma dels treballs  
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.  
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
béns o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols.  
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatze-
matge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
8 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2224S31. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans me-
cànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas  
- Excavació de les terres  
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, se-
gons indiqui la partida d'obra  
Excavacions amb explosius:  
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- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades  
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius  
- Càrrega i encesa de les barrinades  
- Control posterior a l'explosió de les barrinades  
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  
     - Trams rectes:  <= 12%  
     - Corbes:  <= 8%  
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     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebai-
xar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins  
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada  
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han 
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal 
fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de sus-
pendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condici-
ons de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatze-
matge i transport de productes de construcció.  
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes exis-
tents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'exe-
cució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
- Maquinària i mètode de perforació  
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- Llargària màxima de perforació  
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes  
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades  
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades  
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues  
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa  
- Tipus d'explosor  
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra  
- Mesures de seguretat per la obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres 
i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 
22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups defi-
nits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de segure-
tat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de 
voladures.  
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, deto-
nadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instrucci-
ons que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explo-
sius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les des-
càrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús 
definitiu previst.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retin-
guda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'uti-
litzar detonadors de microretard per a l'encesa.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot 
reduir la càrrega al 55%.  
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a 
l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser 
designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
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En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 
detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòrica-
ment.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, in-
clús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al co-
mençament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espur-
nes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o 
arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant es-
pecial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs 
i avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutra-
litzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estra-
nyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No 
poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  
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Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'ac-
cionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de 
tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripci-
ones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril  
*UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
D 
 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2265121. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres super-
posades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Situació dels punts topogràfics  
- Execució de l'estesa  
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
 
CONDICIONS GENERALS:  
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 con-
dicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables  
- Estabilitat satisfactòria  
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 
3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 
mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa  
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa  
- Coronament:  



 
Plec de condicions tècniques particulars 

115 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa  
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  
     - Zones de vials:  ± 30 mm  
     - Resta de zones:  ± 50 mm  
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):  
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%  
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista  
- Sistemes de transport  
- Equip d'estesa i compactació  
- Procediment de compactació  
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, 
estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en 
l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  
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.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mí-
nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i com-
pactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la 
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la 
DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'o-
bra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme.  
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mes-
cla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'es-
carificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatze-
matge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les 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.  
 
 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22D3011. 
 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Retirada y extracción en las zonas designadas, de todos los elementos que puedan estorbar la eje-
cución de la obra (basura, raíces, escombros, planta, etc.), con medios mecánicos y carga sobre 
camión.  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Preparación de la zona de trabajo  
- Situación de los puntos topográficos  
- Protección de los elementos a conservar  
- Retirada de la capa superficial del terreno (10-15 cm) con la vegetación y los escombros  
- Carga de las tierras sobre camión  
 
CONDICIONES GENERALES:  
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La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.  
No quedarán tocones ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm, por debajo de la rasante 
de la explanación, fuera de este ámbito, los tocones y raíces pueden quedar cortados a ras de sue-
lo.  
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, 
etc.), quedarán rellenos con tierras de la misma calidad que el suelo y con el mismo grado de com-
pactación.  
La capa de tierra vegetal quedará retirada en el espesor definido en la DT o, en su defecto, el espe-
cificado por la DF. Sólo en los casos en que la calidad de la capa inferior aconsejen su mantenimi-
ento o por indicación expresa de la DF, esta capa no se retirará.  
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de 
los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.  
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte 
a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).  
Los elementos a conservar, según el que determine la DF, quedarán intactos, sin sufrir ningún des-
perfecto.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.  
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.  
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.  
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la DT o, en su 
defecto, por la DF.  
La tierra vegetal, en caso en que no se utilice inmediatamente, se almacenará en montones de altu-
ra no superior a 2 m. No se circulará por encima una vez retirada.  
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las 
condiciones de seguridad suficientes.  
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.  
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se sus-
penderán los trabajos y se avisará a la DF.  
La eliminación de material en la obra se realizará siguiendo métodos permitidos y con las precauci-
ones necesarias para no perjudicar a los elementos del entorno.  
Si se entierran materiales procedentes del desbroce, se extenderán por capas. Cada capa debe 
mezclarse con el suelo para rellenar posibles huecos. Sobre la capa superior deben extenderse al 
menos 30 cm de suelo compactado. No se enterraran materiales en zonas donde se prevean aflu-
encias de agua.  
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacena-
miento y transporte de productos de construcción.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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*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.  
 
 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G31 - RASES I POUS 
G31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perju-
dicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treba-
llar solidàriament.  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiad-
herents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni so-
tragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'en-
cofrat.  
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'ele-
ment. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure re-
tracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigo-
nada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes sal-
vetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evi-
tar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+  
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
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MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigo-
nats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els ei-
xos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó.  
 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procedi-
ment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferi-
or de l'encofrat.  
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compac-
tació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verti-
cals d'esveltesa més gran de 10.  
 
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la con-
trafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera conca-
vitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen  
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a con-
formar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
G32 - MURS DE CONTENCIÓ 
G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar 
i formigó autocompactant, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
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prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i ope-
racions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, ta-
ques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm  
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):  
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm  
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e):  
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm  
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm  
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
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- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència re-
alment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formi-
gó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de consi-
derar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
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Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilit-
zat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgre-
gacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'e-
xecutar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
  
 
G32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
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- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especi-
fiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres subs-
tàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrre-
ga.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que ga-
ranteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la 
EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els pro-
cediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especifica-
cions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artí-
cle 69.5.2.6 de la EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser infe-
rior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma.  
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm  
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalma-
ments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equiva-
lent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el 
grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 gra-
nulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'arma-
dura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta:  
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de la EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)  
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Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàni-
ques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura cons-
tant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
la EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'espe-
cificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de cons-
trucció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a in-
crement del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element com-
post)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
0 
 
G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat  
- Plànols executius de la cintra i els seus components  
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, gra-
pes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les espe-
cificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perju-
dicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treba-
llar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desen-
cofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiad-
herents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica  
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats  
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de    
  toleràncies   
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni so-
tragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'en-
cofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'ele-
ment. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els esforços ho-
ritzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes   
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals  
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigide-
sa   
   suficients  
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure re-
tracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigo-
nada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes sal-
vetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+  
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
 
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigo-
nats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els ei-
xos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó.  
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat  
de les armadures  
 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procedi-
ment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absor-
beixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el ni-
vell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats  
 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferi-
or de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compac-
tació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verti-
cals d'esveltesa més gran de 10.  
 
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la con-
trafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera conca-
vitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti nega-
tivament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a con-
formar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
G3C - LLOSES 
G3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a preten-
sar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la nor-
ma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relaci-
onades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en espe-
cial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en fun-
ció de les classes d'exposició.  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, ta-
ques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck  
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència seca:  <= 15 cm  
- Consistència plàstica:  <= 25 cm  
- Consistència tova:  <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm  
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència re-
alment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formi-
gó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadu-
res (si s'escau) i demés elements ja col·locats.  
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Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilit-
zat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgre-
gacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  
- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
D 
 
G3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especi-
fiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres subs-
tàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrre-
ga.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que ga-
ranteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la 
EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els pro-
cediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de la EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especifica-
cions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artí-
cle 69.5.2.6 de la EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat sim-
ple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser infe-
rior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm  
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalma-
ments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equiva-
lent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el 
grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 gra-
nulat màxim, >= 20 mm  
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'arma-
dura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta:  
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de la EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàni-
ques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura cons-
tant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
la EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'espe-
cificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de cons-
trucció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a in-
crement del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element com-
post)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
q 
 
G3J - GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3J21920. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer 
defenses marítimes o fluvials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit  
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella  
- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Estructures de gabions:  
- Replanteig dels gabions  
- Preparació de la base  
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica  
- Ancoratge de la base de la caixa  
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas  
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció  
- Tancat i lligat final  
- Neteja i retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons no submergit:  
- Replanteig de l'escullera  
- Preparació de la base  
- Subministrament i col·locació de les pedres  
- Retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons submergit:  
- Replanteig de l'escullera  
- Protecció de la zona de treball  
- Subministrament dels blocs  
- Transport fins al lloc de col·locació  
- Col·locació dels blocs  
- Retirada de runa i material sobrant  
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Concertat d'escullera:  
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada  
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat  
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en 
calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la 
malla.  
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.  
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de 
malla.  
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.  
Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149):  < 50%  
Capacitat d'absorció d'aigua (en pes):  <= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Alçària:  ± 5%  
 
ESCULLERA:  
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irre-
gular.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  
Toleràncies d'execució:  
- Llàrgaria:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Planor: - 120 mm, + 300 mm  
- Alçària:  ± 5%  
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:  
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la 
coraça  
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça  
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades 
anteriorment.  
 
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes 
ni pics que sobrepassin aquesta superfície.  
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Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral 
amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat.  
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de ma-
nera que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament.  
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.  
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en super-
fície:  
- Pes de la escullera < 1 t:  >= 80%  
- Pes de la escullera entre 1 i 2 t:  >= 75%  
- Pes de la escullera > 2 t:  >= 70%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT.  
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.  
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, 
i amb separacions horitzontals de 50 cm.  
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més gros-
ses als paraments.  
 
ESCULLERA:  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
DT.  
Si l'escullera es de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.  
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres.  
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 
massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamenta-
ció més regular possible.  
 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:  
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa 
subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no 
permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona de les 
obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xar-
xes.  
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient 
llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.  
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de la 
part de la obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.  
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre els 
blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir 
amb cantells ni blocs de menor pes.  
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord 
amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de suc-
cessius mantells.  
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Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima per-
colació possible i es disipi la energia de les onades.  
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre 
les diferents classes d'escullera, que ha de ser:  
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m  
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m  
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera sense 
classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves zones d'entroncament per 
donar continuïtat als nuclis finals  
 
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i se-
lecció de la pedra dels voltants de l'obra.  
 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:  
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als 
camions, pesant-los abans i després de descarregar.  
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.  
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte 
del contratista.  
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil.  
 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS 
PREFABRICATS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  
 
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
E 
 
G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3Z112P1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació  
- Situació dels punts de referència dels nivells  
- Abocada i estesa del formigó  
- Execució dels junts  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm  
- Nivell:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 20 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de nete-
ja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm fi-
nals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I 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 DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
2 
 
G4 - ESTRUCTURES 
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G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G45F1LG3,G45FALG3,G45C1LH3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a preten-
sar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la nor-
ma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relaci-
onades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Bigues  
- Estreps  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en espe-
cial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en fun-
ció de les classes d'exposició.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, ta-
ques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck  
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència seca:  <= 15 cm  
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- Consistència plàstica:  <= 25 cm  
- Consistència tova:  <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Verticalitat (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 24 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm  
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm  
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):  
- H <= 6 m: ± 12 mm  
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm  
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm  
Desviacions laterals:  
- Peces: ± 24 mm  
- Junts: ± 16 mm  
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm  
Secció transversal (D: dimensió considerada):  
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m  
- Resta d'elements± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.  
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm  
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm  
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m  
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m  
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m  
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m  
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm  
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- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm  
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m  
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m  
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m  
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm  
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m  
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m  
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m  
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència re-
alment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formi-
gó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadu-
res (si s'escau) i demés elements ja col·locats.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilit-
zat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgre-
gacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides 
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  
- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element.  
 
ESTREPS:  
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després.  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'e-
xecutar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'ai-
gua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultània-
ment.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgre-
gacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sos-
tre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pu-
gui penetrar en l'ample d'aquests  
 
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:  
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la eje-
cución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabrica-
dos (EFHE)  
0 
 
G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4BF3101,G4BC3200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:  
- Pilars  
- Murs estructurals  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Estreps  
- Lloses i bancades  
- Sostres  
- Membranes i voltes  
- Armadures de reforç  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
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- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especi-
fiquen a la DT.  
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres subs-
tàncies perjudicials.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que ga-
ranteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els pro-
cediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial 
fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat sim-
ple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'ele-
ments que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser infe-
rior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la 
mateixa norma.  
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36831.  
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BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 gra-
nulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'arma-
dura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 
l'ajut d'un mandrí.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric  
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)  
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L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a in-
crement del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element com-
post)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE).  
E 
 
G4D - ENCOFRATS 
G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4DC2D02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat  
- Plànols executius de la cintra i els seus components  
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, gra-
pes, etc..  
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S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les espe-
cificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perju-
dicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treba-
llar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desen-
cofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiad-
herents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica  
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats  
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de    
  toleràncies   
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni so-
tragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'en-
cofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'ele-
ment. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els esforços ho-
ritzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes   
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals  
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigide-
sa   
   suficients  
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure re-
tracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigo-
nada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
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gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes sal-
vetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+  
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
 
MOTLLES RECUPERABLES:  
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Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigo-
nats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els ei-
xos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó.  
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat  
de les armadures  
 
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procedi-
ment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absor-
beixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el ni-
vell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats  
 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferi-
or de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compac-
tació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verti-
cals d'esveltesa més gran de 10.  
 
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la con-
trafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera conca-
vitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti nega-
tivament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a con-
formar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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A 
 
G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4DF2115,G4DF2315. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces  
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui  
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte de la cintra on han de quedar reflectits 
com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat  
- Plànols executius de la cintra i els seus components  
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, gra-
pes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les espe-
cificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perju-
dicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treba-
llar solidàriament.  
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Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desen-
cofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiad-
herents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica  
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats  
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de    
  toleràncies   
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni so-
tragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'en-
cofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'ele-
ment. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els esforços ho-
ritzontals produïts durant l'execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes   
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals  
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigide-
sa   
   suficients  
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure re-
tracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigo-
nada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que 
puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes sal-
vetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
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ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+  
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
 
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigo-
nats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els ei-
xos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó.  
El descintrat és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat  
de les armadures  
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FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procedi-
ment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absor-
beixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el ni-
vell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb 
posterioritat  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats  
 
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferi-
or de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compac-
tació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no 
més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verti-
cals d'esveltesa més gran de 10.  
 
ELEMENTS HORITZONTALS:  
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Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la con-
trafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera conca-
vitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti nega-
tivament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a con-
formar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE-08).  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4ZZ3100,G4ZB1101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat 
entre dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels meca-
nismes de recolzament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Recolzaments:  
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament  
- Execució de les bases d'anivellament  
- Col·locació dels aparells de recolzament  
Base d'anivellament:  
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar  
- Neteja de les bases de recolzament  
- Execució de les bases d'anivellament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el 
bon funcionament del recolzament.  
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:  
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm  
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Posició en planta:  ± 1 mm  
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm  
 
RECOLZAMENTS:  
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.  
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i 
les bases d'anivellament.  
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.  
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics 
sota càrregues verticals idèntiques.  
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar 
en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements 
estructurals que s'han de suportar.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm  
- Llargària:  ± 5%  
- Amplària:  ± 5%  
- Gruix:  ± 1 mm  
 
BASE D'ANIVELLAMENT:  
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser 
planes i horitzontals.  
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.  
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la in-
specció i la sustitució de l'aparell, si és el cas.  
Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm  
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Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recol-
zar:  >= 10 cm  
Alçària de la base inferior:  >= 5 cm  
Alçària de la base superior:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 
carretera  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
B 
 
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
G781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMI-
NOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7811100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançan l'aplicació d'un producte líquid.  
S'han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície  
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas  
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  



 
Plec de condicions tècniques particulars 

162 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 
a impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la 
DT o en el seu defecte, les especifcades per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució.  
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.  
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.  
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva 
completa finalització.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:  
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
6 
 
G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7B111A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
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- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport  
- Col·locació de la làmina  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
0 
 
G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
G7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de junt de dilatació o treball.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler 
amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional  
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"  
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:  
- Junts de dilatació intern:  
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     - Perfil elastomèric d'ànima circular  
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega  
     - Placa de poliestirè expandit  
- Junts de dilatació externs:  
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada  
     - Perfil de PVC amb forma d'U  
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixetí amb arrencada de paviment:  
- Replanteig de les dimensions del caixetí  
- Tall del paviment  
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas  
- Neteja del fons del caixetí  
Junt amb perfil:  
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar  
- Execució de les unions entre perfils  
Junt amb placa:  
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm  
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm  
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:  
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT o en el seu de-
fecte, les especificades per la DF.  
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir 
esquerdes.  
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler.  
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat sufici-
ent per assegurar l'adherència.  
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superfi-
cialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per 
la DF.  
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.  
 
JUNT AMB PERFIL:  
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.  
 
JUNT AMB PLACA:  
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Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT:  
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí.  
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment.  
 
JUNT AMB PERFIL:  
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lli-
gada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament.  
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 
vulcanitzat per calor i pressió.  
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 
d'unir.  
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no 
puguin ser fetes a la fàbrica.  
 
JUNT AMB PLACA:  
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAXETI I JUNT AMB PERFIL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
JUNT AMB PLACA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
G7J2 - REBLERT DE JUNTS 
 
 
 
<html><head><title>Error</title></head><body>The system cannot find the file specified. 
</body></html>7 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
G9Z6 - ACABATS DE JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES 
 
 
 
<html><head><title>Error</title></head><body>The system cannot find the file specified. 
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</body></html>7 
 
G9ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS 
 
 
 
<html><head><title>Error</title></head><body>The system cannot find the file specified. 
</body></html>7 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB1 - BARANES I ÀMPITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB1245C2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl.lica:  
- Replanteig  
- Preparació de la base  
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte 
o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que 
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m  
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m  
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)  
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
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escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
 
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.  
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'an-
coratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació 
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
 
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comen-
çar l'adormiment.  
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
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*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS  
p 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5A1205. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant  
- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Inclòs el reblert de material filtrant:  
- Comprovació del llit de recolzament  
- Col·locació i unió dels tubs  
- Reblert de la rasa amb material filtrant  
Sense incloure el reblert de material filtrant:  
- Comprovació de la superfície de recolzament  
- Col·locació dels tubs  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 
les característiques del terreny i del tub.  
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projec-
te per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.  
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.  
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.  
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m  
Pendent:  >= 0,5%  
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm  
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent <= 4%:  ± 0,25%  
- Pendent > 4%:  ± 0,50%  
- Rasants:  ± 20 mm  
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.  
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.  
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.  
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.  
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.  
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.  
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'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.  
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.  
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.  
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives 
amb un grau de compactació >= 75% del P.N.  
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels 
tubs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material 
filtrant.  
 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:  
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb 
material filtrant.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas genera-
les para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial  
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  
 
 
 
Jesús Fernández Rodríguez     Allen Bateman Pinzón 
Redactor del projecte      Tutor del projecte 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2011 


