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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
El present Plec de Condicions regirà en l'execució de les obres del present projecte i 
prevaldrà en el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions 
tècniques generals.  El present plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I)  CONDICIONS GENERALS 
CAPÍTOL II)  CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I 

EQUIPS 
CAPÍTOL III)  EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
CAPÍTOL IV)  AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT 
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ARTICLE 1.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Totes les obres venen definides en els plànols i s'executaran d'acord amb el que 
en ells s'indiqui, atenent a les especificacions del present plec de condicions i a 
les ordres de l'enginyer director de les obres. 
 
És objecte d’aquest projecte definir les obres per a la realització de la 
urbanització de la sur21, al terrme municipal de Lleida. 
 
Les obres que comprèn el present projecte són: 
 
 Demolicions de paviment i estructures existents. 
 Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com 

totes aquelles unitats complementàries com ara voreres, zones verdes, 
etc. 

 Xarxes de serveis relatives al clavegueram; pluvials; abastament d’aigua; 
electricitat d’alta i baixa tensió; enllumenat públic; xarxa de 
telecomunicacions, xarxa de gas i reg. 

 Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a 
les noves determinacions. 

 Arbrat, enjardinament  
 Senyalització. 
 Mobiliari urbà. 

 
 
ARTICLE 2. TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
L’obra haurà de quedar acabada en el termini de 12 MESOS (inclosos períodes 
inhàbils) excepte prescripció contrària del plec de condicions econòmiques-
administratives. 
 
El contractista podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest termini, per raons 
justificades, sempre que ho faci abans del venciment del mateix. Les sol·licituds 
cursades posteriorment no seran acceptades. 
 
 
ARTICLE 3. MARQUES COMERCIALS 
 
L'especificació d'una determinada marca comercial per un determinat material 
del projecte, bé sigui en els plànols o en aquest PCTP, s'entendrà sempre com a 
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una definició de característiques (dimensions, qualitats, ...) exemplificada pel 
material que subministra l'anomenada casa comercial. 
 
En conseqüència queda sempre entesa la total llibertat per part del contractista 
per seleccionar els seus propis subministradors sol·licitant a la D.F. l'aprovació 
dels nous fabricats en substitució dels prescrits. 
 
Les característiques  tècniques del material alternatiu proposat que no puguin 
comprovar-se per inspecció visual, s'hauran de garantir mitjançant 
documentació suficient i en últim extrem mitjançant assaigs a càrrec del 
contractista. 
 
Queda expressament prohibida la col·locació d'aquests materials abans de 
rebre l'aprovació expressa de la D.F. 
 
 
ARTICLE 4. SERVEIS AFECTATS 
 
El contractista queda obligat a buscar informació i a presentar-la com a condició 
inexcusable per a la signatura de l'acta de replanteig. 
 
Aquesta informació s’haurà de presentar dibuixada sobre una còpia dels plànols 
de planta del projecte i segellada per l’empresa titular del servei. 
 
 
ARTICLE 5. PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
 
Les partides alçades a justificar per qualsevol concepte són quantitats 
disposades per resoldre una problemàtica coneguda però no quantificada en 
termes d'unitats d'obra. 
 
Els treballs que siguin necessaris seran definits per la D.F. i el contractista 
estarà obligat a executa'ls als preus unitaris del quadre de preus o, en el seu 
defecte, als que contradictòriament s'estableix. 
 
 
ARTICLE 6. PARTIDES ALÇADES PER A IMPREVISTOS 
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Es tracta de quantitats destinades a resoldre petites actuacions necessàries per 
a l’execució del projecte i que no han estat previstes o s'ha ocasionat com a 
conseqüència del desenvolupament dels treballs. 
 
La seva execució serà ordenada per la D.F. i el contractista estarà obligat a 
executar-les als preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte, als que 
contradictòriament s’estableixin. 
 
 
 
ARTICLE 7. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Es fan constar en aquest punts els requeriments referits a les fases d’execució i 
finalització de les obres, que fan els diferents departaments tècnics de 
l’Ajuntament 
 
• Xarxes d’aigua i sanejament. 
Per tal que les xarxes d’aigua i sanejament siguin recepcionades per l’empresa 
concessionària del servei, serà necessari el lliurament per part del contractista 
de: 
 

- Plànols as-built de les obres realitzades en format digital (dgn/dwg). 
- Proves de pressió i estanqueitat de la xarxa d’aigua potable al 100% de 

l’obra executada. 
- Proves d’estanqueïtat i inspecció amb càmera de la xarxa de 

clavegueram del 100% de l’obra executada. 
- Garantia i característiques dels materials instal·lats de la xarxa d’aigua 

potable i sanejament. 
 
• Xarxa d’enllumenat i electricitat. 
Abans del començament de les obres caldrà comunicar al Servei d’Electricitat el 
nom del tècnic que es farà càrrec de la direcció d’obra de les instal·lacions. 
 
Finalitzades aquestes caldrà lliurar al Servei d’Electricitat: 
 

- Documentació de legalització de la instal·lació i projecte tècnic. 
- Informe, redactat per tècnic competent, d’acompliment dels requeriments 

establerts al Decret 82/2005 de la Generalitat de Catalunya, per qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
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• Xarxa de reg i drenatge. 
En el moment de recepció de les obres s’haurà d’aportar a la Secció de Parcs i 
Jardins un projecte as-built  
 
 

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0312500,B0311010,B0310020,B0312020,B0311500,B0312010,B0312200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i 
durs. 
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 
 
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 explícitament 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% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
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 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
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     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- 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 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 
cap classe específica d'exposició: <= 15% 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   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
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¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de 
subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi 
han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de 
Fábrica de Ladrillo. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
quí mica. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l’estructura, per altres capes de ferm, o que puguin 
contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, 
margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en 
pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la 
que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de 
ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
 Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o 
amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els 
següents assaigs d’identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum 
executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 
corresponent. 
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B036 - ULL DE PERDIU 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0361000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulat procedent de roques dures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida 
d'obra en què intervingui. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0514301,B051E101,B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament 
dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les 
característiques següents: 
     - Ciments comuns (CEM) 
     - Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
     - 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 Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació 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'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han 
d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a 
dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
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     - Ciment Pòrtland: CEM I 
     - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
     - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
     - Ciment putzolànic: CEM IV 
     - Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 
l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut 
creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
     - Escòria de forn alt:  S 
     - Fum de sílice:  D 
     - Putzolana natural:  P 
     - Putzolana natural calcinada:  Q 
     - Cendra volant Sicília:  V 
     - Cendra volant calcària:  W 
     - Esquist calcinat:  T 
     - Filler calcari L:  L 
     - Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
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+------------------------------------------------------+ 

 
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. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades 
al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments 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 comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques 
que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les 
mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 
413-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR 
(MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 
17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de 
mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ 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. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la 
classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Data de subministrament 
     - Identificació del vehicle de transport 
     - Quantitat subministrada 
     - Designació i denominació del ciment 
     - Referència de la comanda 
     - Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat 
equivalent 
     - Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del 
producte 
     - Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents 
dades: 
     - Dates de producció i d'ensacat del ciment 
     - Pes net 
     - Designació i denominació del ciment 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Restriccions d'utilització 
     - Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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. 
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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 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por 
el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
 ORDEN 17/1/1989 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 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, 
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 REAL DECRETO 1328/1995 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. 
 RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los cementos comunes. 
 UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: 
Cementos resistentes al agua de mar. 
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B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 
principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la 
quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que 
es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 
kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
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- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que 
l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, 
segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de 
medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de 
manera  que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de 
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser 
les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la 
conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i 
exteriors i altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control 
de la Producció en Fàbrica  
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Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full 
de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la 
següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de 
constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la 
norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes 
característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i 
l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
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S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim 
durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament 
els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques 
especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els 
criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per 
realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s 
’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera 
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0641090,B0641080,B064300C,B0641001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en 
una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretensat 
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 pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència 
i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
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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 
37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot 
contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de 
sílice. 
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 volants 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 central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control 
sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- 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 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 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, 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 pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
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 
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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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06N0003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però 
col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de 
neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a  conformar 
la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 
dessecació del formigó estructural al  procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i 
ciments comuns excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de 
matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a 
un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions 
de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i 
als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no 
estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 
0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de 
ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= 
mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica 
mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que l a mida màxima del granulat 
sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del 
granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF 
indiqui el contrari. 
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En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
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- 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 compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida 
mà xima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d’additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó  amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de 
dosificació  quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat 
de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma 
EHE. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de 
condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat 
segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac 
ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana 
dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D7UC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
 - Tauler aglomerat de fusta 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de 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 característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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: 
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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% 
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. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9651780,B965992C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb 
una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de 
l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons 
aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més 
pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i 
cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com 
a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a 
l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com 
a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència 
a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 
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B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9661780. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni 
escrostonaments a les arestes. 
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb 
acaneladors transversals o longitudinals. 
Llargària ......................................................................................................... 1 m 
Resistència a la compressió .......................................................... >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 127-025): 
- Classe R3,5: 
          - Valor mitjà ............................................................................... 3,5 N/mm2 
          - Valor unitàri ............................................................................. 2,8 N/mm2 
- Classe R5: 
          - Valor mitjà ............................................................................... 5,0 N/mm2 
          - Valor unitàri ............................................................................. 4,0 N/mm2 
-Classe R6: 
          - Valor mitjà ............................................................................... 6,0 N/mm2 
          - Valor unitari ............................................................................. 4,8 N/mm2 
Pes específic ................................................................................. >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-025): 
     - Valor mitjà ........................................................................................ <= 9,0% 
     - Valor unitari .................................................................................... <= 11,0% 
Gelabilitat ................................................................................. Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària: 
- Peça recta  .............................................................................................. ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire  ...................................................................... ± 10 mm 
     - Amplària ............................................................................................. ± 3 mm 
     - Alçària ................................................................................................ ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament  ........................................................................ <= 5 mm 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir 
les especificacions de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons 
aquesta norma. 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents 
marcades en una de les cares no vistes: 
- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 
242 del 9.10). 
UNE 127-025-99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
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B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE 
FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9F1U000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb 
diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x 
gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons 
aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa 
peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 
50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons 
aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
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     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces 
de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y 
métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure 
amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 
per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
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     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 
1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES 
I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD7JN220,BD7JO220,BD7JP220,BD7JQ220,BD7JR220,BD7JM220. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució 
d'obres d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura 
descrit a la UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i 
ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-
1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat 
en l’apartat 5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de 
rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
 
 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
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¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 
5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions 
exigides. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben 
ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para 
uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, 
empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de 
ensayo. 
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BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDD1U0V1,BDD1U0U2,BDD1U01U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, 
obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió 
d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les 
de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir 
la legislació vigent. L’ú s de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin 
compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves 
propietats.  No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfí cie 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en 
colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats 
sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre 
ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de  la norma UNE 
127917 
Quantia mí nima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici 
d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima 
de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de 
mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 
mm, un gruix de 200 mm) 
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- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
 Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
 Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans 
de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
 - Gruix de paret:  ± 5% 
 - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o 
rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior 
màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar 
amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una 
generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar 
tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o 
bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns 
tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
 Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 
400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que 
incideixi en el pou  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les 
seves característiques. 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent 
informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i 
sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón 
en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento 
nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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BDDZV006,BDDZU002,BDDZV005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 
interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 
vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en 
alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i 
ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la 
vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m 
sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje 
(paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades 
(paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la 
corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon 
estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 
ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El 
conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el 
desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o 
amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels 
següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
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El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es 
pugui obrir amb una eina d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de 
la tapa o reixa i la seva apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar 
els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa 
en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 
600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només 
les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han 
d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En 
general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el 
tub i el pou de registre 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir 
les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre 
igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
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          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 
100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha 
de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, 
escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó 
armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han 
d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la 
norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a 
la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre 
tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i 
sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les 
corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la 
mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 
N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
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El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, 
per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, 
discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la 
peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça 
al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, 
configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 
afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el 
nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
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Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per 
tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca 
del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 
suministro de piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de 
recepción y suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para 
tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de 
los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE 
FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del 
plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e 
galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a 
assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i 
en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFB1K125,BFB1940U,BFB1A40U,BFB1K126,BFB1K090,BFB1G110,BFB1G
160,BFB1G140,BFB1G200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a 
pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació 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. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir 
bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 
visible les dades següents: 
     - Referència del material, PE 50A 
     - Diàmetre nominal 
     - Gruix nominal 
     - Pressió nominal 
     - UNE 53-131 
     - Identificació del fabricant 
     - Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T=temperatura 
utilització, Pn=pressió nominal): 
     - 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
     - 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
     - 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
     - 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
     - 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
     - 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 
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Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦    tub (bar)    ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦        4        ¦        12         ¦ 
¦        6        ¦        19         ¦ 
¦       10        ¦        30         ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i pes: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      ¦    PN 4 bar    ¦    PN 6 bar    ¦    PN 10 bar    ¦ 
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦ 
¦  DN  ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes   ¦  Gruix ¦ Pes    ¦ 
¦ (mm) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m) ¦  paret ¦(kg/m)  ¦ 
¦      ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦       ¦  (mm)  ¦        ¦ 
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦ 
¦  10  ¦    -   ¦   -   ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦ 0,05   ¦ 
¦  12  ¦    -   ¦   -   ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦ 0,06   ¦ 
¦  16  ¦    -   ¦   -   ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦ 0,09   ¦ 
¦  20  ¦    -   ¦   -   ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦ 0,12   ¦ 
¦  25  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,15 ¦   2,3  ¦ 0,2    ¦ 
¦  32  ¦    -   ¦   -   ¦   2,0  ¦  0,2  ¦   2,9  ¦ 0,3    ¦ 
¦  40  ¦   2,0  ¦  0,25 ¦   2,4  ¦  0,2  ¦   3,7  ¦ 0,4    ¦ 
¦  50  ¦   2,0  ¦  0,3  ¦   3,0  ¦  0,4  ¦   4,6  ¦ 0,7    ¦ 
¦  63  ¦   2,4  ¦  0,5  ¦   3,8  ¦  0,7  ¦   5,8  ¦ 1,1    ¦ 
¦  75  ¦   2,9  ¦  0,7  ¦   4,5  ¦  1,0  ¦   6,8  ¦ 1,5    ¦ 
¦  90  ¦   3,5  ¦  1,0  ¦   5,4  ¦  1,4  ¦   8,2  ¦ 2,1    ¦ 
¦ 110  ¦   4,2  ¦  1,5  ¦   6,6  ¦  2,1  ¦  10,0  ¦ 3,1    ¦ 
¦ 125  ¦   4,8  ¦  1,9  ¦   7,4  ¦  2,7  ¦  11,4  ¦ 4,1    ¦ 
¦ 140  ¦   5,4  ¦  2,3  ¦   8,3  ¦  3,3  ¦  12,7  ¦ 5,1    ¦ 
¦ 160  ¦   6,2  ¦  3,0  ¦   9,5  ¦  4,4  ¦  14,6  ¦ 6,7    ¦ 
¦ 180  ¦   6,9  ¦  3,8  ¦  10,7  ¦  5,5  ¦  16,4  ¦ 8,4    ¦ 
¦ 200  ¦   7,7  ¦  4,7  ¦  11,9  ¦  6,8  ¦  18,2  ¦10,4    ¦ 
¦ 225  ¦   8,6  ¦  6,0  ¦  13,4  ¦  8,6  ¦  20,5  ¦13,1    ¦ 
¦ 250  ¦   9,6  ¦  7,4  ¦  14,8  ¦ 10,6  ¦  22,7  ¦16,2    ¦ 
¦ 280  ¦  10,7  ¦  9,2  ¦  16,6  ¦ 13,2  ¦  25,4  ¦20,3    ¦ 
¦ 315  ¦  12,1  ¦ 11,7  ¦  18,7  ¦ 16,7  ¦  28,6  ¦25,7    ¦ 
¦ 355  ¦  13,6  ¦ 14,7  ¦  21,1  ¦ 21,2  ¦  32,3  ¦32,6    ¦ 
¦ 400  ¦  15,3  ¦ 18,7  ¦  23,7  ¦ 26,9  ¦  36,4  ¦41,4    ¦ 
¦ 450  ¦  17,2  ¦ 23,7  ¦  26,7  ¦ 34,0  ¦  41,0  ¦52,4    ¦ 
¦ 500  ¦  19,1  ¦ 29,2  ¦  29,6  ¦ 41,9  ¦  45,5  ¦64,6    ¦ 
¦ 560  ¦  21,4  ¦ 36,6  ¦  33,2  ¦ 52,5  ¦   -    ¦      - ¦ 
¦ 630  ¦  24,1  ¦ 46,3  ¦  37,4  ¦ 66,5  ¦   -    ¦      - ¦ 
¦ 710  ¦  27,2  ¦ 58,7  ¦  42,0  ¦ 84,4  ¦   -    ¦      - ¦ 
¦ 800  ¦  30,6  ¦ 74,3  ¦  47,4  ¦107    ¦   -    ¦      - ¦ 
¦1000  ¦  38,5  ¦116    ¦   -    ¦  -    ¦   -    ¦      - ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 
     - Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
+---------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta     ¦ 
¦  (mm)  ¦   màxima   ¦-----------------------¦ 
¦        ¦  DN (mm)   ¦   Tub   ¦     Tub     ¦ 
¦        ¦            ¦  recte  ¦  enrotllat  ¦ 
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦   10   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,2  ¦    ± 0,6    ¦ 
¦   12   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,3  ¦    ± 0,8    ¦ 
¦   16   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,0    ¦ 
¦   20   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,4  ¦    ± 1,2    ¦ 
¦   25   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,5  ¦    ± 1,5    ¦ 
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¦   32   ¦   + 0,3    ¦  ± 0,7  ¦    ± 2,0    ¦ 
¦   40   ¦   + 0,4    ¦  ± 0,8  ¦    ± 2,4    ¦ 
¦   50   ¦   + 0,5    ¦  ± 1,0  ¦    ± 3,0    ¦ 
¦   63   ¦   + 0,6    ¦  ± 1,3  ¦    ± 3,8    ¦ 
¦   75   ¦   + 0,7    ¦  ± 1,5  ¦    ± 4,5    ¦ 
¦   90   ¦   + 0,9    ¦  ± 1,8  ¦    ± 5,4    ¦ 
¦  110   ¦   + 1,0    ¦  ± 2,2  ¦    ± 6,6    ¦ 
¦  125   ¦   + 1,2    ¦  ± 2,5  ¦    ± 7,5    ¦ 
¦  140   ¦   + 1,3    ¦  ± 2,8  ¦    ± 8,4    ¦ 
¦  160   ¦   + 1,5    ¦  ± 3,2  ¦    ± 9,6    ¦ 
¦  180   ¦   + 1,7    ¦  ± 3,6  ¦           - ¦ 
¦  200   ¦   + 1,8    ¦  ± 4,0  ¦           - ¦ 
¦  225   ¦   + 2,1    ¦  ± 4,5  ¦           - ¦ 
¦  250   ¦   + 2,3    ¦  ± 5,0  ¦           - ¦ 
¦  280   ¦   + 2,6    ¦  ± 5,6  ¦           - ¦ 
¦  315   ¦   + 2,9    ¦  ± 6,3  ¦           - ¦ 
¦  355   ¦   + 3,2    ¦  ± 7,1  ¦           - ¦ 
¦  400   ¦   + 3,6    ¦  ± 8,0  ¦           - ¦ 
¦  450   ¦   + 4,1    ¦  ± 9,0  ¦           - ¦ 
¦  500   ¦   + 4,5    ¦  ± 10,0 ¦           - ¦ 
¦  560   ¦   + 5,0    ¦  ± 11,2 ¦           - ¦ 
¦  630   ¦   + 5,0    ¦  ± 12,6 ¦           - ¦ 
¦  710   ¦   + 5,0    ¦  ± 14,2 ¦           - ¦ 
¦  800   ¦   + 5,0    ¦  ± 16,0 ¦           - ¦ 
+---------------------------------------------+ 

     - Gruix de la paret: 
+------------------------------------+ 
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima  ¦ 
¦    e (mm)     ¦       (mm)         ¦ 
¦---------------¦--------------------¦ 
¦     2,0       ¦      + 0,4         ¦ 
¦  2,3 - 3,0    ¦      + 0,5         ¦ 
¦  3,5 - 3,8    ¦      + 0,6         ¦ 
¦  4,2 - 4,8    ¦      + 0,7         ¦ 
¦  5,4 - 5,8    ¦      + 0,8         ¦ 
¦  6,2 - 6,9    ¦      + 0,9         ¦ 
¦  7,4 - 7,7    ¦      + 1,0         ¦ 
¦  8,2 - 8,6    ¦      + 1,1         ¦ 
¦  9,5 - 10,0   ¦      + 1,2         ¦ 
¦    10,7       ¦      + 1,3         ¦ 
¦ 11,4 - 11,9   ¦      + 1,4         ¦ 
¦ 12,1 - 12,7   ¦      + 1,5         ¦ 
¦ 13,4 - 13,6   ¦      + 1,6         ¦ 
¦ 14,6 - 14,8   ¦      + 1,7         ¦ 
¦    15,3       ¦      + 1,8         ¦ 
¦ 16,4 - 16,6   ¦      + 1,9         ¦ 
¦    17,2       ¦      + 2,0         ¦ 
¦ 18,2 - 18,7   ¦      + 2,1         ¦ 
¦    19,1       ¦      + 2,2         ¦ 
¦    20,5       ¦      + 2,3         ¦ 
¦ 21,1 - 21,4   ¦      + 2,4         ¦ 
¦    22,7       ¦      + 2,5         ¦ 
¦    23,7       ¦      + 2,6         ¦ 
¦    24,1       ¦      + 3,9         ¦ 
¦    25,4       ¦      + 4,1         ¦ 
¦ 26,7 - 27,2   ¦      + 4,3         ¦ 
¦    28,6       ¦      + 4,5         ¦ 
¦    29,6       ¦      + 4,7         ¦ 
¦    30,6       ¦      + 4,8         ¦ 
¦    32,3       ¦      + 5,1         ¦ 
¦    33,2       ¦      + 5,2         ¦ 
¦    36,4       ¦      + 5,7         ¦ 
¦    37,4       ¦      + 5,9         ¦ 
¦    40,9       ¦      + 6,4         ¦ 
¦    42,0       ¦      + 6,5         ¦ 
¦    45,5       ¦      + 7,1         ¦ 
¦    47,4       ¦      + 7,4         ¦ 
+------------------------------------+ 
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams 
rectes. Els diàmetres superiors se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i 
l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo 
 UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo 
 * UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad 
para canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 
Características y métodos de ensayo. 
 UNE 53131:1990 Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo 
 * UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad 
para canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 
Características y métodos de ensayo. 
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BFBC - ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A REDUCCIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFBCABLE. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de 
transport i distribució  d'aigua amb una temperatura fins a 40°C 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de 
transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials 
siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de 
l'Associació 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. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses 
posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera 
i no han d'existir soldadures intermitges. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦ 
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 
¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦ 
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦ 
¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦ 
¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦ 
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦ 
¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 
¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
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Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment 
groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
 Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
 Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o 
cartró comprimit que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics 
agressius i dissolvents. 
 
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 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad 
para canalizaciones enterradas de distribución de combustibles gaseosos. 
Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament 
d’aigua a pressió hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Número de la EN  12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del 
projecte. 
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BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFYB1942,BFYB1A42. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, 
etc.) 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i 
no han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats 
i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que 
transportin. 
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BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM3 - BÀCULS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHM31J8A,BHM31J01,BHM31J02,BHM31J03,BHM31J04. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, 
com a màxim, d'un sol braç, amb platina de base i porta. 
S'han de considerara els tipus següents: 
- Bàcul troncocònic 
- Bàcul amb braç de tub 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha tenir un compartiment per a accesoris amb porta i pany. 
Ha de ser de planxa d'acer S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La planxa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, 
butllofes, esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de la xapa > 0,2 
mm i que afectin més d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦    300x300x6       ¦     400x400x10     ¦ 
¦----------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) ....... M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes ............................. Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums ................................. Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany .............................. >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) ...................... > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret del bàcul .................... Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
 
TRONCOCÒNIC: 
Conicitat (C) .......................................................................... 1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, bàculs amb soldadura longitudinal ........................................ ± 0,6% 
      ........................................................................................................... ± 25 mm 
     - Alçària, bàculs sense soldadura longitudinal ...................................... ± 0,6% 
      ........................................................................................................... ± 50 mm 
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     - Rectitud .............................................................................................. ± 0,3% 
      ............................................................................................................3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i 
arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i 
número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86 
Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86 
Ordre MIE 19512/12.7.86 - BOE 21.7.86 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
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BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE 
VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHN32G80,BHN32G01,BHN32G02. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o 
de vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, 
per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un 
reflector; en un lateral tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i 
connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera 
indeleble ha de portar el símbol "Terra". 
Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció 
(UNE 20-324) serà: 
 
 
 
 
 
+---------------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦   oberta     ¦        tancada            ¦ 
¦--------¦--------------¦---------------------------¦ 
¦Difusor ¦sense difusor ¦cubeta de plàstic o vidre  ¦ 
¦--------¦--------------¦---------------------------¦ 
¦Grau    ¦ >= IP-23X    ¦      >= IP-54X            ¦ 
+---------------------------------------------------+ 

Aïllament (REBT) .....................................................................................Classe I 
Diàmetre d'acoblament ....................................................................... 33 - 60 mm 
Reflector ............................................................................. Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el 
sistema de subjecció es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha 
d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb 
un difusor de plàstic o de vidre, que ha de ser fàcilment desmontable. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip 
d'encesa. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 60598-2-3 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 
Luminarias para alumbrado público." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB 
ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060M022,D060M0B1,D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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. 
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. 
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L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de 
l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han 
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els 
granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D070A4D1,D070A8B1,D0701821,D0701641,D0700001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural 
Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del 
certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec de 
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condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió 
(UNE  EN 1015-11). 
 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la 
seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, 
a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a 
les especificacions de projecte. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F227 - REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F227T00F,F227A00F. 
 
1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 
EJECUTADAS 
 
DEFINICIÓN: 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico 
del elemento. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Suelo de zanja 
- Explanada 
- Caja de paviment 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
          - Preparación de la zona de trabajo (no incluye entibación) 
          - Situación de los puntos topográficos 
          - Ejecución del repaso 
          - Compactación de las tierras, en su caso 
 
CONDICIONES GENERALES: 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo 
recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las 
mismas existentes y de igual compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
     - Horizontalidad prevista ................................................................. ± 20 mm/m 
     - Planeidad ..................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Niveles ............................................................................................. ± 50 mm 
 
2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de 
la D.F. 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de 
construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F. 
 
3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F228FB0F,F2285H00,F228A30F,F228AH00,F228FB0T. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús 
de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement 
paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més 
alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 
filtratge fixades per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema 
previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
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Toleràncies d'execució: 
     - Planor ........................................................................................... ± 20 mm/m 
     - Nivells ............................................................................................... ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 
zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal.lada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient 
sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta 
de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que 
es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície 
s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última 
s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 
forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les 
tongades situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix 
nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr 
moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria 
diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 6 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 
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F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
F966 - VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F966478F. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense 
escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per 
damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb 
morter. 
Pendent transversal ................................................................................... >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ............................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell ................................................................................................ ± 10 mm 
     - Planor .............................................................. ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 
40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant 
prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i 
s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització 
i les indicacions explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu 
adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han 
de mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 
242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
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F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A1 - PAVIMENTS DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9A1201J. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la supefície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Addició d'aigua 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura de la mescla 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació 
previst expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ........................................................................................ ± 10 mm/3 m 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig de rasants .............................................................................. + 0 
      ......................................................................................... - 1/5 del gruix teòric 
     - Nivell de la superfície ....................................................................... ± 20 mm 
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a 
mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols. 
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar 
segons les normes NLT-105 i NLT-106  ........................................................ < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl 
per estabilitzar segons la norma UNE 7-368 ................................................ < 1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat 
en SO3, segons la norma NLT-120  .......................................................... < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies ......................... >= 0,9 x 25 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
     - Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl................................... ± 0,3% 
     - Humitat de la mescla respecte al seu pes sec ...................................... ± 2% 
     - Nivells ............................................................................. - 1/5 del gruix teòric 
      ........................................................................................................... ± 30 mm 
     - Gruix mitjà de la capa....................................................................... - 10 mm 
     - Gruix de la capa en qualsevol punt .................................................. - 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre 
la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb 
les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 
2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
Per a temperatures inferiors a 2°C s'han de suspendre els treballs. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 
contaminació. 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es 
considera necessari. 
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. 
Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col.locar 
la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores 
exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en 
un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva 
proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al 
cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment 
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat 
anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a 
compactar i allisar. 
 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o 
quan puguin donar-se gelades. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima 
del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com 
eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit 
i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials 
d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas 
de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb 
la maquinària adequada, aprovada per la D.F. 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la 
jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de 
mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls 
de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes 
que deixi l'equip d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de 
zones amb excés d'humitat. 
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color 
uniforme i la absència de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la 
seva compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per 
la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de 
l'aplicació del ciment. 
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En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu 
espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i 
avançant cap al punt més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de 
reduir la humitat de la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la 
compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del 
ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és 
superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del 
piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la 
capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat 
igual a la de la resta de la capa. 
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del plaç màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, 
tallant part de la capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi 
més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts 
longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les operacions 
a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins 
del plaç màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest plaç, 
s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de 
la D.F. 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents 
a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del 
final de les operacions d'acabat. 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu 
acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la D.F. ho autoritzi 
expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà 
d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de 
retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat 
d'obra per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa 
estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, segons les 
instruccions de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament 
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobrecreixos laterals ni els necessaris per a 
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les 
tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que 
s'afegeixi per a donar obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament 
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 
29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 
242 del 9.10). 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORMA 
REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9F1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S’han considerat les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (granulometria 2-6 mm) o ull de 
perdiu i junts reblerts amb sorra fina  
- Paviment de llambordins col·locats amb morter pastat i junts reblerts amb 
morter de ciment en sec 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (granulometria 2-6 mm) o ull de 
perdiu i junts reblerts amb morter de ciment en sec  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació sobre llit de sorra / ull de perdiu i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Formació de confinaments laterals   
- Col·locació del llit de sorra granulometria 2-6 mm o ull de perdiu 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra granulometria màx. 1,20 mm 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l’excés de sorra 
En la col·locació amb morter pastat i junts reblerts amb morter de ciment en 
sec: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Formació de confinaments laterals 
- Col·locació de la base de morter pastat 
- Humectació i col·locació dels llambordins a truc de maceta 
- Compactació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec 
- Escombrat de l’excés de morter 
- Regat amb aigua baixa pressió  
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter en sec 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Formació de confinaments laterals 
- Col·locació de llit de sorra granulometria 2-6 mm o ull de perdiu 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec 
- Escombrat de l’excés de morter 
- Regat amb aigua baixa pressió  
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
La sorra d’assentament s’anomena sorra malgrat te que ser de granulometria 
2-6 mm; tipus ull de perdiu. No s’accepta contingut de matèria orgànica ni 
argila. 
La sorra de rebliment dels junts no pot passar de granulometria 1,20 mm i cal 
que sigui sorra rentada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA / ULL DE PERDIU  
Cal confinar sempre el paviment. Les peces de confinament no poden estar 
damunt del llit de sorra. Cal que tinguin una base de formigó independent. 
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir 
alteracions a la subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s’han de reblir amb sorra fina, rentada, de granulometria màx. 1,20 
mm 
Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades 
de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts. 
S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PASTAT I JUNTS REBLERTS AMB MORTER 
EN SEC 
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S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s’han de col·locar  a truc de maceta sobre una base de morter 
pastat, prèviament reglada i amb les pendents definitives del paviment. 
Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del 
morter de base. 
Després s’han de reblir els junts amb morter en sec ;  
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d’acord amb les especificacions de la DT, amb 
deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d’acord amb els 
criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
Recomanable seguir indicacions de Manual Técnico de Proyecto, Diseño y 
Uso de los Euroadoquines 
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7J - CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FD7JN225,FD7JO225,FD7JP225,FD7JQ225,FD7JR225,FD7JM225. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació  de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, 
amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló  fins a 10 
cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació  del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la 
rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual 
han de complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, 
del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar 
fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els 
trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior, ha d’ estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
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 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la 
superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de 
cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona 
pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels 
punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i 
s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de 
comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert 
parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el 
contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments 
que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves 
sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de 
Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la 
Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a 
esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de 
carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
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FD7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FD7ZU010. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connexió de diferents conductes que formen part d'una xarxa de sanejament, 
amb mitjans manuals o mecànics i restitució de la part de la façana que hagi 
quedat afectada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Connexió: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del forat 
- Realització del forat en l'element amb els mitjans adients 
- Col·locació del conducte 
- Segellat de la connexió 
- Neteja de la runa generada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Restitució de façana: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Protecció d’elements existents que puguin resultar afectats per les obres 
- Execució del parament i del seu revestiment 
- Neteja del parament i dels elements que s’hagin embrutat 
CONNEXIÓ A LA XARXA: 
Els conductes han de quedar suficientment encastats per tal que es pugui 
realitzar el segellat. 
Els conductes, en el seu interior, han de quedar nets d’ objectes o materials 
que puguin haver quedat durant l’ execució de les obres. 
REPOSICIÓ DE FAÇANA: 
El parament acabat ha de quedar integrat en el conjunt existent i garantida la 
seva funcionalitat. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport ha de formar una superfície 
amb la planor i l'aplomat previstos. 
En el cas d’un revestiment fer amb peces, ha de seguir el especejament de la 
resta del revestiment 
S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment ha de complir les característiques del revestiment existent, de 
manera que el conjunt sigui uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
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La conducció que es connexiona, ha d’ estar fora de servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats 
per l’obra. 
La zona afectada per l’ obra ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.), s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància 
<= 60 cm. 
Mentre es fa l’ operació de connexionat s’hauran de prendre les mesures 
necessàries per garantir que els conductes connexionats mantinguin les 
seves característiques. 
La unió entre els conductes, s’haurà de segellar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 
CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 
La connexió es farà de manera que la part inferior del conducte que es 
connexiona estigui  
com a màxim a 40 cm del paviment del col·lector. 
REPOSICIÓ DEL REVESTIMENT DE FAÇANA: 
L’execució dels treballs de reposició de façana s’han de fer un comprovada i 
aprobada per la DF el funcionament de la connexió. 
S’han de protegir els elements que puguin resultar afectats per els treballs 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FDA - POUS COMPLERTS 
FDA1 - POUS COMPLERTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FDA1U020,FDA1U110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces 
prefabricades de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al 
coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les 
de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar 
aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense 
pluja. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es 
major d’aquesta alçada, s’ha d’afegir la unitat d’obra d’increment de fondària, 
amidada en metres de fondària incrementada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE 
REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FDDZV010,FDDZ51DU. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa 
- Graó  
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
- Retirada de tapes de clavegueram existents i subministrament de tapes 
noves, inclosa la seva col.locacio a la nova rasant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element 
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de 
sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només 
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems 
agafats amb morter. 
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Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MOD 6 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. 
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FFB05006,FFB1945U,FFB1A45U,FFB1K090,FFB1K125,FFB1G110,FFB1G1
60,FFB1G140,FFB1G200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a 
pressió i la col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrades amb unions 
soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 45°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos 
a temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 
situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, 
etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 
accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de 
calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es 
poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria 
civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i 
polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents 
trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva 
col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de 
la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb 
accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, 
segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes 
que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no 
superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de 
curvatura: 
+------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦      Polietilè         ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦densitat baixa i mitjana¦ 
¦-------------¦---------------¦------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦     <= 40 x Dn         ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦     <= 15 x Dn         ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades 
superficialment, s'han d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars 
(suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub 
efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
     - Trams verticals: DN x 20 mm 
     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

- Tub polietilè densitat baixa: 
+------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams     ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦--------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240      ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300      ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375      ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480      ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570      ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630      ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700      ¦ 
+------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de 
sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada per 
tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les 
amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre 
les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el 
fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a 
daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les 
d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han 
d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
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El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament 
de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 
que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, 
la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. 
En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 
cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no 
es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el 
lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu 
interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb 
bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert 
parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les 
unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la 
normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 
DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han 
de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre 
els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els 
empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar. 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs 
ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMENERES EXTERIORS 
FHM3 - BÀCULS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FHM31J8A,FHM31J01,FHM31J02. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Bàcul troncocònic  o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 
10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col.locat 
sobre dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, 
femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de 
terminal, cargol i femelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de 
terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat ................................................................................. ± 10 mm/3 m 
     - Posició .............................................................................................. ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva 
fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a 
l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i 
llums vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
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FHN - LLUMENERES PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE 
VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FHN32G01,FHN32G02,FHN32G03. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta, de plàstic o 
de vidre, del tipus 1 o 2, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, 
per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència, 
acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado público." 
* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portátiles de uso general." 
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1. MOVIMENT DE TERRES 
 

 1.1. ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Abans del començament dels treballs, el contractista sol·licitarà informació sobre 
possibles elements de vegetació que s'hagi de conservar.  Si no ho fes i per 
aquesta causa es produís alguna pèrdua, el contractista quedarà obligat a 
reposar al seu càrrec els elements o, en el seu defecte, altres que puguin 
resultar equivalents, a judici de la D.F. 
 
Els productes obtinguts, en cas de tenir valor comercial, seran de propietat de 
l'organisme contractant. 
 
Si el projecte no fa referència a la unitat de desbrossada s'entendrà que dit 
treball està comprés en les d'excavació i, per tant, no s'haurà de portar a terme 
el seu amidament i abonament per separat. 
 
S'amidarà per m3 de volum esbrossat comptant la retirada dels arbres, arrels o 
d'altres elements que per indicació de la D.F. o que es senyali en el Plec de 
Prescripcions com a indicatiu de ser retirat i transportat a l'abocador. 
 
La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície a ser esbrossada i si en 
algun capítol del pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat 
s'entendrà que aquest treball està inclòs en el d'excavació, i per tant, no té lloc el 
seu amidament i abonament per separat. 
 

 1.2. DESMUNTATGE D'ELEMENTS 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d'elements i la seva retirada i 
aplec d'obra o al magatzem municipal pel seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja de l'element. 
 
El desmuntatge d'elements com a senyals de tràfic, bàculs, tanques, baranes, 
etc.. es realitzarà amb cura de no danyar  cap element.  Si la D.F. determina que 
han de ser recol·locades una vegada concloses les obres quedaran sota la 
custodia del contractista a la pròpia obra.  Si el contractista prefereix traslladar-
les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec seu. 
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 1.3. TERRAPLENS (ART. 330 PG3) 

 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de 
rebliments i d'altres usos que senyali l'enginyer director i es transportaran a les 
zones previstes per ell.  A excepció de prescripció en contrari per part de la D.F. 
els materials a emprar en terraplens seran com a mínim sòls adequats (SA) o 
seleccionats (SS). 
 
El material extret en excés podrà utilitzar-se en l'ampliació de terraplens si així 
ho autoritza el director. En qualsevol cas no es rebutjarà ni s'emprarà cap 
material excavat sense prèvia autorització del director, a la vista de les 
característiques del mateix. 
 

 1.3.1. LIMITACIONS DE L'EXECUCIÓ 
 
Els terraplens s'executaran  quan la temperatura ambient, a l'obra, sigui superior 
a dos graus centígrads (2° C), i s'hauran de suspendre els treballs quan la 
temperatura baixi per sota del límit. 
 
Damunt les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins 
que s'hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que 
necessàriament hagi de passar per damunt es distribuirà de forma que no es 
concentrin petjades de roderes a la superfície. 
 
S'exigirà un grau de compactació equivalent al 95% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Pròctor modificat. 
 
Quan sigui precís efectuar recrescudes inferiors a 10 cm haurà d'escarificar-se 
l'última tongada per garantir la travada.  No s'admetran irregularitats locals 
superiors als 15 mm quan es comprovi la superfície amb regla de 3 m ni general 
superiors als 3 cm respecte als nivells de projecte. 
 

 1.3.2. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
Els terraplens s'abonaran per metres cúbics (m3), amidats sobre els plànols de 
perfils transversals. 
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1.4. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS (ART.321 PG3) 
 
Condicions Generals : 
 
a) La D.F. podrà, en els casos on no estigui contemplat  en el projecte  i així es 
jutgi necessari per motius de seguretat, exigir al contractista l'apuntalament de la 
rasa. 
 
També podrà establir-se l'apuntalament en cas de produir-se ensorraments 
importants (donant lloc a despeses addicionals importants de rebliment) sobre 
l'amidament teòric sobre perfil. 
En tots dos llocs l'estrebada serà d'abonament. 
 
L'apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d'estrebada i no serà mai 
d'abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal 
especialitzat (estrebadors) i no s'admetran, en cap cas, excepte en els ajuts al 
mateix, un altre personal no classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s'estableix en la legislació vigent sobre 
higiene i seguretat en el treball relacionat amb el contingut del present article i 
molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a 
càrrec del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i estintolaments, i 
s'exigirà particularment, la constat atenció del falcat amb la finalitat que, en cap 
cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
Tots els accidents que es poguessin produir per negligència en el compliment 
del preceptuat anteriorment serà exclusivament responsabilitat del contractista. 
 
b) Els productes de les excavacions es dipositaran en un sol costat de la rasa, 
deixant una banqueta de 0,60 m com a mínim i sense recolzar-se o afectar a 
propietats privades. 
 
Els productes obtinguts en l'excavació no es barrejaran mai amb els de la 
demolició a fi de no impedir la possible reutilització en rebliments o terraplens. 
 
Si el contractista no observés aquesta norma quedarà obligat a procedir a la 
separació manual dels mateixos fins a la conformitat de la DF o haurà d'aportar 
materials de préstec que substitueixin els inutilitzats. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Aquests dipòsits no formaran un cordó continu, sinó que deixaran passos pel 
trànsit general i per a l'entrada a les finques afectades per l'obra. 
 
La instal·lació i manteniment dels passos en condicions de total seguretat , serà 
a càrrec i de la total responsabilitat del contractista. 
 
 
Quan el material extret no s'hagi de reutilitzar haurà de ser retirat de l'obra en el 
termini màxim de 48 h netejant les superfícies que hagin quedat brutes. 
 
El mateix termini s'aplicarà  als volums que puguin resultar sobrants. 
Transcorregut el termini, la D.F. podrà ordenar que la càrrega i el transport a 
l'abocador es faci per l'organisme contractista, i s’entendrà que ell mateix 
accepta les despeses que se'n derivin. 
 
c) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les rases i pous 
recullin l'escorriment local en cas de pluja i sempre que sigui possible es 
mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per 
manca de les esmentades proteccions s'originin seran sempre a càrrec del 
contractista. 
 
d) El contractista resta obligat a protegir d'actes vandàlics els serveis que es 
puguin veure quan es realitzi l'excavació. Si la protecció no es col·loca o és 
insuficient, el contractista haurà de fer-se càrrec dels danys que sorgeixin, a més 
de les sancions que per l'incompliment de la seva obligació li siguin imposades. 
 
Es consideraran incloses en els preus d'excavació tot tipus d'apuntalaments 
provisionals locals, que per garantir la seguretat dels conductes es creguin 
necessaris per la DF. 
 
En tot cas el traçat haurà de ser netejat perfectament eliminant en planta i amb 
la rasant uniforme amb una tolerància del 0,01 m en la longitud de la canonada, 
de forma que les canonades recolzin sense discontinuïtat al llarg de la seva 
generatriu inferior, llevat en les zones de junts que s'obriran forats d'una 
amplada no inferior a 0,45 m. Els forats del fons es continuaran fins a les parets 
laterals i no es realitzaran fins al moment de posar les canonades  per assegurar 
la seva correcta posició i conservació. 
 
e) El contractista està obligat a delimitar especialment les rases i pous amb 
senyals d'obra (tanques, cintes, etc.  i fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir 
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la màxima seguretat per persones i béns. Una defectuosa senyalització, 
apreciada per la D.F. podrà ser causa immediata de sanció. 
f) Les rases i pous hauran d'obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per 
evitar la descompactació del terreny contigu. 
 
g) Es consideraran inclosos en els preus de l' excavació, en qualsevol tipus de 
terreny, l'esgotament, el sanejament de talussos inestables i, en cas de no dir-se 
el contrari , la càrrega i transport de sobrants a abocador. 
 
Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran amb la reunió de les 
aigües en pous construïts en el punt més baix del sector afectat, de forma tal, 
que no s'entorpeixi el desenvolupament normal del treball.  Això serà en el cas 
que les aigües no tinguin una sortida fàcil per sí mateixes, o bé per no ser 
possible incorporar les aigües a lleres naturals o artificials existents, o bé perquè 
la necessitat d'organitzar diversos llocs de treball impedeixi el desguàs natural 
d'algun d'ells.  En tot cas s'adoptaran les mesures que determini la direcció de 
les obres en vista de les circumstàncies que concurreixin en cada cas.  
 
Mentre que les aigües reunides en els pous esmentats en el paràgraf anterior 
puguin ser extretes per mitjans manuals, a judici de la direcció facultativa de les 
obres, es consideraran a tots els efectes que les excavacions es realitzen en 
sec.  La mateixa consideració hauran de tenir les excavacions quan sigui 
possible desallotjar les aigües per escorrentia natural, inclòs amb obra 
complementària d’obertura de canaletes o drenatge adequat. 
 
Quan no sigui possible l'extracció de les aigües segons l'article anterior i sempre 
d'acord amb les instruccions del director d'obres, es procedirà a la seva 
extracció per mitjans mecànics utilitzant equips de bombament adequats a la 
importància dels cabals a evacuar.  En tal cas, es considerarà que l'excavació 
es realitza "amb esgotaments". 
 

 1.5. REBLIMENTS LOCALITZATS (ART. 332 PG3) 
 
En els rebliments hauran d'utilitzar-se sòls seleccionats (SS) o adequats (SA). 
 
L'aprofitament pel rebliment dels materials obtinguts en l'excavació , quan 
aquests siguin sòls tolerables (ST) i per tant no aconsegueixin la qualitat abans 
esmentada, haurà de ser autoritzat per la DF a la vista de les circumstàncies 
específiques de l'obra. 
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En el cas de no ser acceptables pel rebliment els sòls procedents de l'excavació, 
el contractista haurà de localitzar i proposar la utilització de materials de préstec, 
aportant les mostres necessàries fins aconseguir la conformitat de la DF. 
 
Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix 
uniforme de 15 cm com a màxim i sensiblement horitzontals. El gruix de les 
tongades serà el suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 
s'obtingui en tot el seu gruix la compactació prevista en projecte i assenyalada 
en els plànols i que en cap cas sigui inferior al que tinguin els sòls contigus. 
 
Únicament es podrà emprar formigó pobre pel rebliment de rases en els casos 
on l'espai a omplir no permeti la compactació i sol·licitant la prèvia conformitat de 
la DF. 
 
 
 
Queda expressament prohibit, excepte autorització expressa de la DF, la 
utilització de formigons de qualitat en rebliments de rases. 
 

 1.6. ACABAMENT I REFINAMENT (ART. 340 PG3) 
 
L'acabament, allisada, reg i piconatge fins al 95% PM es considerarà inclòs en 
l'excavació, llevat disposició contrària en el pressupost. 
En particular es comprovarà l'acabament i el correcte desguàs de tots els punts. 
 
 

 1.7. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 
 

 1.7.1. REBLIMENTS 
 
MATERIALS 
Per als sòls que s'han d'utilitzar en rebliments com a mínim, per a cada 3.000 
m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 - 2 Pròctor segons NLT-107 
 - 2 Contingut en humitat segons NLT-102 
 
EXECUCIÓ 
Per cada 1.000 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat. 
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 1.7.2. SORRA DE PEDRA CALCÀRIA 
 
MATERIALS 
Per cada 100 m3 de material: 

  - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
  - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
  - 1 Pròctor modificat segons NLT-108 

 
EXECUCIÓ 
Per a cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat. 
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 2. DEMOLICIONS I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

 
 2.1. DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 
El paviment no ha de tenir conductes instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar les feines de retirada i càrrega de runa. 
 
Cal protegir els elements de servei públic afectats per les obres. 
 
S'ha de seguir l'ordre de demolició previst.  Les restes de la demolició s'han de 
trossejar i s'han d'apilar per tal de facilitar-ne la càrrega. 
 
Un cop acabada la demolició, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
Els granulats de paviment a reposar han de ser nets, resistents i sense elements 
estranys. 
 
S'ha d'arribar, com a mínim, al 98% de l'assaig PM (NTL-108/72). 
 
Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells: -1,5 del gruix 
- Planor: ± 10 mm en 3 m 
 
La superfície de paviment acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura 
uniforme  i sense segregacions.  S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la 
rasant als perfils previstos. 
 
El paviment ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles.  
Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
 
Ha de tenir el pendent que s'especifica en el projecte. 
 
Densitat per compactació (Assaig Marshall): >= 98% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm en 3 m 
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La demolició s'ha de fer amb mitjans mecànics. 
 
S'han de regar les parts per arrencar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
 
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'actuació de 
la maquinària de demolició pugui afectar construccions veïnes, s'han d'aturar els 
treballs i avisar la D.F. 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C o en cas de pluja. 
 
L'estesa de la base s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la 
segregació o la contaminació. 
 
S'ha de compactar per capes fins que el granulat quedi ben travat i no es 
produeixin desplaçaments en passar la piconadora. 
 
Les irregularitats que s'hi observin s'han de corregir després de cada passada 
de la piconadora. 
 
No s'ha d'estendre una altra tongada fins que no s'ha comprovat el nivell i el 
grau de compactació de la tongada anterior. 
 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit fins que no s'hagi consolidat 
definitivament. 
La base de suport ha de ser neta i ha de tenir la densitat i les rasants indicades 
en el projecte. 
 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla.  
No pot tenir restes de fluïdificants o aigua a la superfície. 
 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior 
del pendent i amb la major continuïtat possible. 
 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui 
suportar una càrrega. S'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de 
forma contínua.  Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
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 2.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 
 

 2.2.1. SUBBASES GRANULATS 
 

MATERIALS 
Per cada 10.000 m3 de material: 
 

  - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
  - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
  - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
  - 5 equivalent d'arena segons NLT-113 
  - 5 límits d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106 
  - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 

 
EXECUCIÓ 
Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 

  - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent determinació d'humitat. 
 

 2.2.2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
MATERIALS 
Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruixut: 
 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d'àrid fi: 
 
 - Igual que l'àrid gruixut 
 
Per cada 100 m3 de fíller: 
 
 - 2 granulometria per matisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d'àrids: 
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 - 2 equivalent d'arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductivilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
EXECUCIÓ 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons 
mètode Marshall NLT-159 
 

 2.2.3. REGS D'EMPRIMACIÓ 
 
MATERIALS 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
Per cada 50 m3 o fracció de l'àrid emprat: 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 contingut d'humitat segons NLT-103 
 

 2.2.4. REGS D'ADHERÈNCIA 
 
MATERIALS 
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d'aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
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EXECUCIÓ 
 - Control de temperatura del lligant 
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3. FORMIGONS  
 

 3.1. FABRICACIÓ DE FORMIGÓ 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s'executarà 
d'acord amb la vigent instrucció pel projecte i execució d'obres de formigó en 
massa o armat EHE-08. 
 
El pastat es farà en una formigonera de mides adequades perquè produeixi un 
formigó que compleixi les condicions d'aquest plec.  Les formigoneres aniran a 
la velocitat de règim recomanada pel fabricant.  En el pastat en formigoneres, 
s'efectuarà l'abocament dels elements de tal manera que la seva integració 
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat 
serà de dos minuts a partir del moment que tots els materials s'han abocat dins 
la formigonera.  Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat el 
temps de pastat augmenta respecte a l'anterior en quinze segons per cada 
metre cúbic o fracció de metre cúbic en excés sobre la capacitat anterior. El 
temps de pastat s'haurà d'augmentar si és necessari, per assegurar la 
uniformitat i consistència requerida pel formigó. 
 
El formigó que s'hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per 
l'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis 
d'haver començat a adormir-se, serà rebutjat a expenses del contractista. 
 
Abans d'omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat 
anterior. En cap cas es permetrà tornar a pastar el formigó que manifesti indicis 
d'adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha 
de netejar-se perfectament abans que s'hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s'apagarà 
immediatament i es mantindrà fora d'ús fins que sigui  degudament arrenjada. 
 
Les addicions s'afegiran en una part de l'aigua de pastat i utilitzant un 
dosificador mecànic que garantitzi la distribució uniforme del producte en el 
formigó. 

 
 3.1.1. TRANSPORT DEL FORMIGÓ 
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El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, 
utilitzant mètodes aprovats per l'enginyer director, que impedeixin tota la 
segregació, traspuament, evaporació d'aigua, o intrusió de cossos estranys en 
el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l'obra de formigons que 
acusin un principi d'adormiment o presència de qualsevol altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure vertical de les masses en qualsevol punt del seu 
recorregut, no excedirà d'un metre, procurant que la descàrrega del formigó en 
l'obra es realitzi el més a prop possible del lloc de situació definitiva, per reduir 
al mínim les posteriors manipulacions. 
 

 3.1.2. COL·LOCACIÓ DEL FORMIGÓ 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada per l'enginyer director, qui 
comprovarà si hi ha pèrdues d'homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les 
armadures en el moment del formigonat. 
 
No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs, tremuges o equips 
similars si no són especialment aprovats per l'enginyer director, la resistència 
no es mourà dins de l'encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l'enginyer 
director, la resistència i demés característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s'ha de formigonar, estaran netes sense aigua 
estancada o de pluja, sense restes d'oli, gel, fang, etc., fragments de roca 
movibles o meteoritzats. 
 
Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a 
satisfacció de l'enginyer director, immediatament abans del formigonat. 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar 
adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, 
suplement si és necessari amb picons o paletes a mà. S'utilitzaran vibradors 
d'agulla d'una freqüència no inferior a sis revolucions per minut. L'amplitud de la 
vibració serà suficient per produir una consolidació satisfactòria. La vibració ha 
de prolongar-se especialment a les parets i racons de l'encofrat, fins eliminar 
possibles nius. Es tindrà especial cura per evitar que els vibradors toquin els 
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encofrats. Els punts d'aplicació dels vibradors, seran tants com sigui necessari 
perquè, sense que es produeixin segregacions, l'efecte s'extengui a tota la 
massa. 
 
Els vibradors d'agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es 
reiteraran lentament. La distància entre els successius punts d'immersió haurà 
de ser l'apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 
humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s'introduirà el vibrador fins que 
la punta penetri a la capa subjacent. 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada a 
l'abocar l'altra. 
 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l'enginyer director o d'un 
inspector autoritzat. 
 
3.2. FORMIGONAT EN TEMPS FRED O CALORÓS 
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que 
dins de les quaranta-vuit hores següents pugui descendir la temperatura 
mínima de l'ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan la 
temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus 
centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb 
l'autorització prèvia de l'enginyer director, utilitzant una addició de clorur càlcic 
en preparació compresa entre l'un i mig i el dos i mig per cent del pes del 
ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i 
que les superfícies s’arrecerin o es defensin de la intempèrie. 
 
Si en lloc d'utilitzar clorur càlcic s'utilitzen altres addicions com a acceleracions 
de l'adormiment, serà necessari justificar la seva utilització mitjançant els 
oportuns assaigs que acreditin l'eficàcia de la seva aplicació a les temperatures 
mínimes previstes. 
 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les 
anteriorment senyalades, s'adoptaran, prèvia autorització de l'enginyer director, 
les mesures suficients perquè l'adormiment i enduriment de les masses 
abocades es realitzi sense perill. 
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En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés 
d'adormiment i enduriment, la temperatura de la superfície del formigó no baixi 
de zero graus centígrads. 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la 
mateixa barreja provetes que conservades juntament amb els elements 
formigonats i en les mateixes condicions de cura, s'assajaran després per 
conèixer les condicions de resistència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l'ambient de 
l'obra, no només amb la finalitat de preveure i localitzar la durada de les 
gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el 
transport. S'adoptaran, si el transport dura més de mitja hora, les mesures 
oportunes perquè no es col·loquin a l'obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el 
formigonat, si no determina una altra cosa l'enginyer director. Si es formigonés 
a aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la 
intempèrie i contínuament humides per evitar la dessecació ràpida del formigó 
en col·locar-lo en l'encofrat no excedirà de trenta graus centígrads. 
 

 3.3. CURAT DEL FORMIGÓ 
 

Tot el formigó d'estructures ha de ser curat durant un període de temps no 
inferior a onze dies a partir de l'acabament del formigonat. Tot el formigó no 
endurit es protegirà de les pluges i dels corrents d'aigua. Tots els encofrats de 
fusta han de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després de desapareguda la humitat de la superfície del 
formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de productes filmògens. Aquest 
producte s'aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. 
Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d'un litre per quatre 
metres i mig quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el 
producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores 
següents després de l'aplicació del producte es recobriran una altra vegada, 
complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després 
d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa 
que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat. 
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Si no s'utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a 
l'aprovació de l'enginyer director, abans d'iniciar les obres, un sistema de reg 
que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del 
formigó. 
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena 
responsabilitat en el procés de curat. L'enginyer director podrà ordenar la 
destrucció d'aquelles parts d'obra de formigó, que hagin estat seques més 
d'una hora durant el procés de curat. 
 
 

 3.4. ASSAIGS A L'OBRA 
 

 3.4.1. CIMENT 
 
La presa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals para la Recepció de Ciments (RC-75). 
 
Assaigs abans de començar el formigonat o si varien les condicions de 
subministrament: 
 
 - Finor de molgut segons 7.1. de RC-75 
 - Principi i final d'adormiment segons 7.3. de RC-75 
 - Expansió segons 7.4. o 7.5. de RC-75 
 - Resistència mecànica segons 7.6.1. de RC-75 
 - Pèrdua al fang segons 8.2. de RC-75 
 - Residu insoluble segons 8.3.1. o 8.3.2. de RC-75 
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 3.4.2. AIGUA DE PASTAT 
 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236.  Es realitzaran 
els assaigs abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua 
que s'haurà d'utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s'han de realitzar són els prescrits a l'article 6è. de la Instrució 
EH-88. 
 

 3.4.3. ÀRIDS 
 
Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de 
subministrament, i com a mínim cada 500 m3 de formigó posat en obra, 
s'hauran de realitzar els següents assaigs: 
 
 - Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons 
UNE 7.139. 
 - Assaigs previstos a l'article 7.3. de la Instrucció EH-88. 
 

 3.4.4. FORMIGÓ 
 
Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i 
com a mínim tres vegades durant l'execució de l'obra. 
 
Els assaigs són les mateixos que els que han estat establerts per a abans de 
començar el formigonat. 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel 
certificat d'assaigs enviat pel fabricant i corresponent a la partida que s'utilitzarà. 
 
La resistència del formigó col·locat a l'obra serà determinada per l'enginyer 
director sobre provetes cilíndriques de quinze centímetres de diàmetre per 
trenta centímetres d'alçada i assajades d'acord amb el mètode d'assaig M.E. 1. 
8d. de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per 
cada cent metres cúbics de formigó col·locat a l'obra, tenint en compte que com 
a mínim es farà un nou assaig de resistència per a cada jornada de formigonat 
de vuit hores. Els assaigs de docilitat per controlar la consistència i contingut 
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d'airejant es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assaigs de 
resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d'edat. 
 
3.5. JUNTS DE DILATACIÓ 
 
El junts de dilatació i estanquitat consisteixen en cintes de goma sintètica 
emmotllades de secció en doble té i amb un eixamplament circular buit en el 
centre de l'ànima i d'una amplària de 400 mm. 
 
Els junts es col·locaran deixant embegut en el formigó aproximadament la 
meitat de l'amplada del material a cada costat del junt.  Es tindrà especial 
compte en la posada en obra i vibratge del formigó col·locat per assegurar que 
el formigó rebli completament els encofrats i així obtenir una unió interna entre 
ell i el junt de goma en tota la seva longitud. 
 
En tot cas s'estarà per a les obres de formigó en massa o armat quan a la 
dosificació, fabricació,  posada en obra, realització de junts, formigonat en 
temps fred o calorós i curat a les especificacions dels articles 14, 15, 16, 17, 18, 
19 i 20 de la Instrucció EHE-08. 
 
En general, per a obres de formigó en massa o armat, les bases de càlcul, 
accions, etc., es regiran per la Instrucció EHE-08 i es comprovaran les 
condicions de fissuració per als casos II i III de l'article 44 de l'esmentada 
Instrucció. 
 
La màxima irregularitat que han de presentar els paraments plans, amidada 
respecte una regla de dos metres de longitud, aplicada en qualsevol direcció, 
serà de sis mil·límetres (6 mm) en superfícies vistes i vint-i-cinc mil·límetres (25 
mm) en superfícies ocultes.  Les toleràncies en els paraments corbs seran les 
mateixes, però s'amidaran respecte a un "escantilló" de dos metres, la 
corbatura del qual sigui la teòrica. 
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4. ENCOFRATS I DESENCOFRATS 
 

 4.1. ENCOFRATS 
 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics i bigues de fusta amb 
estructures de gelosia tipus PERI o similar. Els encofrats per a formigó 
d'estructures es constituiran exactament amb els límits i pendents de 
l'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l'encofrat hauran 
de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat 
prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrament no 
s'originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el 
període d'enduriment. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar, no 
hauran de contenir substàncies agressives a la pasta del formigó. Els perns i 
rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera que en el 
formigó quedi únicament una beina de P.V.C. els extrems de la qual es 
massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. 
 
Els encofrats s'humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d'aconseguir una 
superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. 
 
Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d'ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements 
metàl·lics, els junts entre diferents plafons no permetran, en cap cas, escapar la 
beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots el encofrats seran aprovats per l'enginyer director prèviament a la seva 
utilització.  En tot cas es realitzarà d'acord amb l'article 18 de la Instrucció per a 
obres de formigó armat EHE-08. 
 

 4.2. DESENCOFRAT 
 
Es realitzarà quan el formigó s'hagi endurit suficientment perquè no es malmeti 
al desencofrar. El termini de desencofrat es determinarà a l'obra. Aquest termini 
s'augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
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El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlogs podrà efectuar-se 
als tres o als dos dies de formigonada la peça, segons s'hagi utilitzat ciment 
Pòrtland normal o d'alta resistència inicial respectivament, a no ser que en 
l'esmentat interval de temps s'hagin produït baixes temperatures o altres 
causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costats 
dels suports no hauran de retirar-se abans dels set o quatre dies, segons el 
conglomerant utilitzat sigui d'un o de l'altre tipus esmentats anteriorment, i amb 
les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estintolaments i 
cindris, es retiraran sense produir sacsades ni topades en l'estructura, i es 
mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans de 
ser retirats per complet. 
 
En tot cas s'acomplirà l'establert en l'article 21 de la Instrucció per a obres de 
formigó armat EHE-08. 
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5. ACER PER A ARMADURES 
 
Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els plànols amb les 
garanties i disposicions que s'indiquen.  En tot cas la col·locació s'executarà 
d'acord amb els articles 12 i 13 de l'EHE-08. 
 
DEFINICIÓ 
 
Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de 
barres d'acer que es col.loquen a l'interior de la pasta de formigó per ajudar a 
aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que 
sobre el particular inclouen els corresponents documents del projecte. 
 
 
MATERIALS 
 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i 
articles d'aquest plec i compliran les prescripcions que es fixen. 
 
FORMA I DIMENSIONS 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 
EQUIP NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
L'equip necessari per a l'execució de les obres, haurà de ser aprovat per 
l'enginyer director de les mateixes, i haurà de mantenir-se en tot moment, en 
condicions de treball satisfactòries. 
 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SUR‐21 DE LA BORDETA (LLEIDA) 
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
6. COL·LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS 
 

 7.1. TUBS DE POLIETILÈ 
 
Es considera de dificultat de muntatge de grau mitjà la que correspon a una 
xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris . 
 
La posició ha de ser la que reflecteix el projecte o, a manca d'aquesta, la 
indicada per la D.F. 
 
Atès l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els suports, els canvis de 
direcció, els ramals, els trams llargs, etc., permetin al tub d'efectuar els 
moviments axials de dilatació. 
 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitja dels accessoris normalitzats de junt elàstic a pressió. 
 
El tub es pot corbar en fred amb un radi >= 750 mm 
 
La fondària del tub a de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 
riu,  de gruix >= 5 cm.  Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert >= 70 cm de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm.  Les primeres capes que envolten el 
tub cal piconar-les amb cura. 
 
El tub s'ha de col·locar dins de la rasa serpentejant lleugerament per a 
permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
 
 
L'estesa del tub s'ha de desenrotllant tangencialment el rotlle,  fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny. 
 
Si s'ha de tallar un tub cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les 
rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta 
exterior. 
 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses. 
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7. ALTRES ELEMENTS  
 
La posició ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la D.F. 
 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i 
s'han de col·locar enrasades per les generatrius superiors dels tubs que s'han 
d'unir. 
 
Un cop llesta la instal·lació, s'ha de netejar el seu interior mitjançant un 
dissolvent d'olis i greixos, i finalment amb aigua. 
 

 7.1. SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
 
La senyalització horitzontal viària es realitzarà segons s’ha indicat en els 
plànols, però prèviament es revisarà per la D.O. i també pel responsable de la 
seguretat viària de l’Ajuntament. 
 
Un cop analitzada es donaran les corresponents ordres d’execució i definició al 
contractista per a la seva execució. 
 
La senyalització horitzontal es realitzarà amb la pintura indicada en el capítol II 
del present plec de condicions i un cop finalitzat serà revisat per la D.O. 
 
La senyalització vertical (circulació, informativa i indicativa) es realitzarà d’acord 
a tot l’indicat en el capítol II del present plec de condicions i la instal·lació de 
tots els elements corresponents a cadascuna de les senyals serà supervisat 
pels tècnics especialistes del fabricant o bé casa comercial.  També per la D.O. 
 
Un cop col·locades totes les senyals no han de tenir deformacions, cops ni 
d’altres defectes visibles. 
 

 7.2. ENJARDINAMENT 
 
El replanteig i definició de l’enjardinament es realitzarà segons s’ha indicat en 
els plànols de l’enjardinament, però prèviament es revisarà per la D.O. i també 
pel responsable d’enjardinament de l’Ajuntament. 
 
Un cop realitzat l’estudi es donarà les corresponents ordres d’execució i 
definició de l’arbrat correcte al contractista per a la seva plantació, així com de 
les llavors per la hidrosembra. 
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La plantació, subministrament de l’arbrat, el tutoratge, la sembra i la terra 
vegetal a col·locar serà segons les especificacions de l’Ajuntament i la D.O. 
 
Un cop plantat l’arbrat d’acord a les indicacions de la D.O. o bé la propietat, no 
ha de tenir deformacions, malalties o bé altres defectes visibles. 
 

 7.3. BASTIMENT, TAPES, EMBORNALS I INTERCEPTORS AMB REIXES 
 
S’instal·laran d’acord amb l’indicat en els plànols i d’acord a les especificacions 
tècniques dels fabricants. 
 
Els bastiments, tapes embornals i interceptors amb reixes, un cop col·locades 
no han de tenir deformacions, cops i tampoc defectes visibles. 
 
La col·locació de tots els elements de muntatge per a bastiments, tapes i reixes 
seran supervistats per la D.O. 
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8. TREBALLS ESPECÍFICS 
 

 8.1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

 8.1.1. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
Les instal·lacions elèctriques es regiran per les Instruccions MI BT 017, 018, 
019, 020, 021, 022, 023 i 024 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Els conductors hauran de tenir una tensió d'aïllament de 0,6/1 Kv instal·lats 
sota tubs protectors i amb una secció mínima de 2,5 mil·límetres quadrats.  La 
caiguda de tensió des de l'origen interior als punts d'utilització serà, com a 
màxim, 1,5 per 100, considerant alimentats tots els aparells susceptibles de 
funcionar simultàniament. 
 

 8.1.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 
 
Serà d'aplicació el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, així com les 
proves i assaigs especificats en els equips elèctrics. 
 

 8.2. SOLDADURA 
 

 8.2.1. SOLDADURES 
 
Les soldadures en l'obra es realitzaran per arc. 
  
9.2.2. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS 
 
UNIONS SOLDADES 
 
El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la norma UNE 14.011. 
 
Es radiografiarà un mínim del 5% (cinc per cent) dels cordons executats en 
obra.  No s'admetran soldadures qualificades amb qualitat inferior a tres segons 
UNE 14.011.  En funció de la missió encomanada a la soldadura, el director 
d'obra podrà exigir una qualitat superior a la mínima exigida en aquest apartat. 
 
UNIONS REBLONADES I CARGOLADES 
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La presa de mostres i proves que s'ha de realitzar seran les especificades en les 
Normes MV-105,  MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execució exigides en 
la Norma MV-104. 
 

 8.3. INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
 
Les instal·lacions dels elements de l’enllumenat que no es regeixen per l’indicat 
a les instal·lacions elèctriques, serà d’aplicació el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, així com les proves i assajos específics en els equips elèctrics. 
 

 8.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
La xarxa de telecomuniciacions es realitzarà d’acord a l’indicat en els plànols i el 
pressupost, prèvia supervisió per l’Ajuntament. 
 
Aquestes seran notificades posteriorment al contractista de les obres per tal de 
portar a terme.   
 
Totes les instal·lacions seran supervisades per la D.O. i també per representants 
del propi Ajuntament. 
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9. DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS 
 

 9.1. CIRCUITS ELÈCTRICS 
 
Les proves mínimes a què es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la 
comprovació de l'aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica en els mateixos. 
 
L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohmms, 
degudament connexionat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat 
desprovist de brutícia i greix, i la prova es considerarà satisfactòria sempre que 
la resistència de l'aïllament obtinguda sigui més gran de 0,25 megaohmms per a 
circuits a 220 volts o de 0,38 megaohmms per a circuits a 380 volts. 
 
La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic en la totalitat 
dels circuits de cada quadre elèctric a controlar. 
 
La rigidesa dielèctrica haurà de ser així mateix controlada en tots i cada un dels 
circuits compresos en els quadres de maniobra i control, mitjançant els 
dispositius pertinents.  En cas que es detectés alguna anomalia en algun dels 
circuits generals, s'haurà de repetir l'assaig per circuits parcials, fins detectar el 
circuit afectat i procedir a la seva reparació. 
 

 9.2. CAIGUDA DE TENSIÓ 
 
Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeixi del cinc per cent (5%) de 
la tensió nonimal en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) 
en cap punt de la instal·lació de l'enllumenat. 
 

 9.5. MESURAMENT DEL FACTOR DE POTÈNCIA 
 
Una vegada posades en servei les bateries de condensadors de la instal·lació 
de l'enllumenat, es procedirà a comprovar la seva eficàcia mitjançant el 
mesurament del factor de potència de la instal·lació.  Una vegada tallada 
l'alimentació de les restants línies i amb l'enllumenat general, aquest factor 
haurà de ser superior a 0,82. 
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10. ALTRES TREBALLS  
 
En l'execució de les obres, fàbriques i construccions per les quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest plec, el contractista s'atendrà 
al que resulti dels plànols, quadres de preus i pressupostos, les regles que dicti 
l'enginyer director i a les bones pràctiques de la construcció seguides en obres 
semblants. 
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11. SEGURETAT I HIGIENE EN LES INSTAL·LACIONS QUE S'HAN DE 
CONSTRUIR 
 

 11.1. GENERALITATS 
 
Totes les instal·lacions hauran de complir la legislació vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treball en el que els hi sigui aplicable. 
 
En el document I, annex 11, es troba detallat les mesures que s'han d'adoptar 
en matèria de seguretat i higiene. 
 
 

 11.2. Complements de les disposicions de seguretat i higiene en les 
instal·lacions 
 

 11.2.1. PLATAFORMES, ESCALES, SUPORTS I BARANES EN LES 
ACTIVITATS PRÒPIES D'AQUEST PROJECTE 
 
En les instal·lacions es disposaran de les plataformes i escales necessàries per 
fer perfectament accessibles tots els elements d'amidament i control, com 
manòmetres, nivells, vàlvules, registres, etc.  En especial qualsevol lloc de la 
instal·lació que hagi de ser objecte d'un recorregut periòdic del personal 
d'operació haurà de tenir un accés fàcil i còmode.  Les plataformes i escales 
hauran de tenir en qualsevol cas un amplada mínima de 80 cm de pas lliure.  
Les passarel·les i escales hauran de portar baranes a ambdós costats en els 
llocs que ho requereixin. 
 
En general, tots els llocs de pas o de treball l'altura dels quals respecte a les 
superfícies circundants sigui igual o superior a 1 m es protegiran amb baranes. 
 
Es disposaran tots els suports i subjeccions que siguin necessaris. 
Tots els elements es dissenyaran per suportar operaris, eines i parts de la 
instal.lació que s'hi puguin col·locar sobre ells durant el muntatge i revisions 
periòdiques. 
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 11.2.2. ZONES LLISCADISSES 

 
El projecte de construcció detallaran el tractament especials que s'ha de donar 
als terres d'aquelles zones que per raons de manteniment puguin representar 
perill de relliscades i caigudes com a causa del glaç, humitat, etc. 

 
 11.2.3. SOROLLS 

 
El nivell de soroll serà inferior a 80 dB en l'exterior de locals que alberguin 
màquines, per la qual cosa s'assegurarà un aïllament adequat dels mateixos, 
amb  la finalitat d'evitar la transmissió de sorolls i vibracions a l'exterior. 
 
Si el local que alberga les màquines requereix un accés freqüent per part del 
personal d'operació i manteniment, s'haurà de disposar dels oportuns 
silenciadors, acoblaments elàstics i tots els elements que es considerin 
necessaris amb la finalitat de disminuir el nivell de soroll a la xifra abans 
esmentada.  Si no és possible aconseguir el nivell de soroll esmentat s'utilitzaran 
obligatòriament dispositius de protecció personal d'acord amb l'article 31 de 
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 

 11.2.4. AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
La superfície exterior de totes les parts de la instal·lació a l'interior de les quals 
es puguin produir condensacions o congelacions, si la temperatura baixa a zero 
graus centígrads o la de les que per la seva temperatura interior puguin arribar a 
40°C, s'aïllaran tèrmicament. 
 
Tot el material utilitzat per a aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà 
amb aquesta propietat després d'haver estat saturat d'aigua. 
 
En el projecte de construcció es detallaran les característiques de l'aïllament 
tèrmic que es proposa que s'utilitzi en les diverses parts de la planta i elements 
auxiliars: classe de material, gruix, etc. 
 
Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se les hi 
donarà una capa de mini vermell com a  emprimació. 
 
Després de l'acabat de l'aïllament de les canonades es recobriran amb una xapa 
d'acer suau galvanitzat o amb un full d'alumini de primera qualitat subjecta de 
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forma adequada per evitar la flexió, pandeig o vibracions.  Si les canonades són 
interiors i de diàmetre és menor a 6" el recobriment pot ser de PVC. 
 

 11.2.5. INSTAL·LACIONS DE MANUTENCIÓ 
 
En el projecte de construcció es definirà la classe dels elements mecànics i 
elèctrics de manutenció que assegurin el poder de qualsevol classe de peces, 
aparells o recipients amb un pes més gran de 25 kg. 
 

 11.2.6. GASOS EXPLOSIUS 
 
Els locals que alberguin instal·lacions que manipulin gas metà es consideraran 
de classe I, Divisió I, segons la classificació del Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió, Instrucció MI BT 026 als efectes de sistemes de protecció per les 
esmentades instal·lacions. 
 

 11.2.7. EQUIPS DE SEGURETAT 
 
En el projecte de construcció es detallarà la classificació de zones susceptibles 
de regs potencials en les instal·lacions projectades, amb les condicions i equips 
de seguretat, tant fixos com personals, en cada una de les esmentades zones. 
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AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT



  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Projecte constructiu Urbanització SUR 21 (La Bordeta - LLEIDA-) 
 
 
 
 

  

 
1.  AMIDAMENT I ABONAMENTS DELS MOVIMENTS DE TERRES 
 
1.1. NETEJA DEL TERRENY 
 
La D.F. indicarà d'acord amb els plànols la superfície que ha ser esbrossada i si 
en algun capítol del pressupost del projecte no es fa referència a aquesta unitat 
s'entendrà que aquest treball està inclòs en el d'excavació i per tant no té lloc al 
seu amidament i abonament per separat. 
 
 
1.2. EXCAVACIONS 
 
Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavació ja 
siguin executades a mà o a màquina i tant per a buidat, esplanacions, 
emplaçaments, rases o pous.  Afectarà així mateix a les obres de demolició de 
fàbriques existents. 
 
Les obres d'excavació s'amidaran i abonaran pels metres cúbics realment extrets 
per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, 
amb l'excepció expressada en el paràgraf següent. 
 
Si per conveniència de la contracta adjudicatària i encara que amb la conformitat 
de la direcció d'obres es realitzés una excavació més gran que la prevista en els 
perfils del projecte, l'excés d'excavació així com l'ulterior rebliment de l'esmentat 
excés, no serà objecte d'amidament al contractista, a menys que aquests 
augments siguin obligats per causa de força major i expressament ordenats, 
reconeguts i acceptats per la direcció de les obres amb la deguda anticipació. 
 
La utilització de maquinària per fer rases amb l'autorització del director de les 
obres i el mecanisme actiu de les quals doni lloc a una amplada de rasa superior 
a la projectada,  encara que no donarà lloc a sancions per excés d'excavació, 
tampoc pel volum més gran excavat ni pel subsegüent rebliment. 
 
Els excessos no justificats d'amplada de l'excavació en les que estiguin inclosos 
els despreniments que es puguin produir i el seu rebliment, sobre els amidaments 
fixats pel director de les obres, no suposarà en cap cas un increment d'amidament 
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a favor de la contracta, sense perjudici de la sanció en què aquesta pugui haver 
incorregut per la desobediència de les ordres superiors. 
 
Les excavacions de rases per a la instal•lació de canonades i/o canalitzacions es 
consideraran amb un sobreample màxim de 0,5 metres en el fons. 
 
1.3. REBLIMENTS 
 
S'amidarà i abonarà pels metres cúbics empleats i compactats, per diferència 
entre els perfils presos abans de la seva execució i els perfils finals. 
 
Es considera inclòs en aquesta unitat el refinament d'esplanada i talussos i capa 
de coronació de pedraplens executats en la forma que s'especifica en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 
 
 
1.4. TRANSPORTS DE TERRES 
 
El transport de terres o materials procedents d'excavacions, a dipòsits o 
abocadors, i sempre que no formi part d’una altra partida més completa, s'amidarà 
i abonarà pels metres cúbics amidats en el perfil, que sigui objecte de transport, 
sense tenir en compte l'esponjament, qualsevol que sigui el seu grau. 
 
La unitat comprèn la utilització d'utensilis o vehicles de transports, la càrrega i 
descàrrega en el lloc del dipòsit o abocador. 
 
 
1.5. ESGOTAMENTS 
 
El projecte contempla l’aparició de nivell freàtic (veure estudi geotècnic). El 
contractista sotmetrà a l'aprovació de la direcció de les obres els equips que 
s'utilitzaran per realitzar els esgotaments, amb les característiques tècniques dels 
mateixos, i s'amidarà i valorarà amb una quantitat fixa d’abonament íntegre que 
contempli totes les despeses relacionades amb aquest concepte. 
 
 
1.6. ESTREBADES 
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Quan es consideri necessària l'estrebada a judici del director de les obres, o en 
aquells casos proposats per la contracta i acceptats pel director de les obres, 
s'amidaran  i abonaran les estrebades per metre quadrat d'acord amb l'establert 
en el paràgraf següent. 
 
La superfície estrebada a efectes d'amidament serà la realment empostissada.  Si 
entre dos empostissats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà 
l'esmentada superfície com a realment estrebada. 
 
La unitat inclou la pèrdua de fusta, corretges de subjecció de l'empostissat, 
còdols, àrees, puntals o tornapuntes de subjecció de corretges, elements de 
falcats i travades, auxiliars metàl•lics, transport a peu d'obra, muntatge i 
desmuntatge. 
 
 
1.7. SUBBASES GRANULARS 
 
S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les 
seccions tipus senyalades en els plànols. 
 
 
1.8. TOT-U NATURAL 
 
S'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats amidats en les 
seccions tipus senyalades en els plànols. 
 
 
1.9. PAVIMENT 
 
El paviment s'amidarà i abonarà per m2 realment col•locat, sense comptar 
pèrdues per retalls. 
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2.  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 
 
2.1. FORMIGONS 
 
Els formigons s'amidaran i abonaran per metres cúbics realment executats, 
amidats d'acord als que es senyalen als plànols del projecte. 
 
2.2. ENCOFRATS 
 
S'amidaran i abonaran per metres quadrats de superfície de formigó realment 
executat, amidats sobre plànols.  A tal efecte, els forjats es consideraran encofrats 
per la cara inferior i vores laterals, i les bigues pels laterals i fons. 
 
La unitat inclou el desencofrat. 
 
2.3. ARMADURES 
 
S'amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s'aplicarà per a cada tipus 
d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.  
Quan el pes es dedueix a partir de les seccions transversals, el pes unitari serà de 
7.850 kg per metre cúbic.  En aquesta unitat s'inclouen retalls, encavalcaments i 
separadors que es produeixen en l'armat. 
 
3.  REFERÈNCIES EN L'ABONAMENT DE LES OBRES I  INSTAL•LACIONS 
SUBJECTES A PROVA 
 
Quan les obres i instal•lacions executades formin un conjunt parcial que sigui 
objecte de prova, no s'abonarà l'import total als preus que resultin de l'aplicació 
del quadre de preus núm. 1 fins que s'hagin executat proves suficients per 
comprovar que la part de les instal•lacions en qüestió, acompleixen les condicions 
assenyalades en el Plec. 
  
 
4.   ABONAMENT D'APLECS 
 
Les armadures, ciments i tots aquells materials que no puguin danyar-se o alterar 
les condicions que han de complir, s’abonaran sempre i quan el Contractista 
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adopti les mesures necessàries per la deguda conservació a judici de l'Enginyer 
Encarregat, no podent ser retirats dels aplecs, només per ser utilitzats en l'obra. 
  
 
5.   ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS INCOMPLETS 
 
Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o altra diferència justificada, fos 
precís valorar obra i/o equips incomplets, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, 
sense que se pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en 
forma diferent a la valoració en l'esmentat quadre. 
 
En cap d'aquests casos tindrà dret el Contractista a cap reclamació fonamentada 
en la insuficiència dels preus de l'esmentat quadre o en omissions del cost de 
qualsevol dels elements que constitueixen els preus. 
  
6.   ABONAMENT D'OBRES I/O EQUIPS DEFECTUOSOS 
 
Quan fos necessari valorar obres i/o equips defectuosos, s'aplicaran els preus del 
quadre núm. 2 disminuïts en el tant per cent que a judici de la D.F. correspongui a 
les parts de la unitat fraccionada, o al total de la unitat considerada quan la part o 
parts defectuoses afectin al funcionament de la unitat, de manera que el mateix no 
pugui complir amb el que està establert en les clàusules de les garanties 
acceptades per la D.F. 
 
En cap cas tindrà dret la Contracta a l’apel•lació del tant per cent determinat per la 
D.F. 
 
7.   AMIDAMENT I ABONAMENT EN GENERAL 
 
7.1. PARTIDES ALÇADES I ALTRES DESPESES 
 
S'han previst unes partides alçades a justificar per altres conceptes o partides que 
caldrà solucionar en l'execució de les obres, d'acord amb les previsions fetes al 
projecte. 
 
Altres despeses a compte del contractista: 
 
A part de les despeses, incloses en el plec s'inclouran les següents: 
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-Les despeses sorgides per la conservació de les obres, durant el termini de 
garantia de les mateixes, que seran d'un any de durada. 
 
-Les despeses de subministrament i col•locació de dos  cartells informatius de la 
propietat, segons tipus normalitzat per aquesta. 
 
-Les despeses de comprovació del compliment de toleràncies-geomètriques de 
les unitats de l'obra. 
 
7.2. AMIDAMENT I RELACIÓ VALORADA MENSUAL 
 
En l'amidament de les obres realitzades es farà d'acord amb les especificacions 
contingudes al respecte en el present capítol. 
 
La direcció realitzarà mensualment i en la forma que s'estableix en aquest plec, 
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 
 
El contractista o el seu delegat podran presenciar la realització dels esmentats 
amidaments. 
 
Per a les obres o parts de les obres les mides de les dimensions i característiques 
de les quals hagin de quedar posteriorment i definitivament ocultes, el contractista 
està obligat a avisar a la direcció amb la suficient antelació, amb la finalitat que 
aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant 
els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el contractista. 
 
A manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, 
resta aquest obligat a acceptar les decisions de la D.F. sobre el particular. 
 
La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a 
què es refereix el paràgraf anterior i els preus contractats, redactarà mensualment 
la corresponent relació valorada a l'origen. 
 
No  es podrà ometre la redacció de l'esmentada relació valorada mensual pel fet 
que, en algun mes, l'obra realitzada hagi estat de volum petit o inclús nul•la, a 
menys que la D.F. hagués acordat la suspensió de l'obra. 
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L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figuren en lletres 
en el quadre de preus unitaris del projecte. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada, se li augmentaran els 
percentatges adoptats per formar el pressupost de contracta, i s'obtindrà així la 
relació valorada mensual. 
 
7.3. ABONAMENT DE LA VALORACIÓ MENSUAL 
 
Per a les relacions valorades mensuals s'amidarà l'obra realment executada i 
s'abonarà als preus del projecte de construcció, sempre que no excedeixi el valor 
dels pressupostos parcials de l'esmentat projecte.  En aquest últim cas, la relació 
valorada donarà com a valor de l'obra executada el del parcial corresponent sense 
cap especejament.  L'amidament es farà, d'acord amb les normes que per a cada 
unitat d'obra o per a cada element o tipus d'elements s'especifiquin en el present 
plec. 
 
Els pressupostos parcials la valoració dels quals al final de l'execució no arribi a 
l'import previst en el projecte de construcció, es valoraran d'acord amb l'obra 
realment executada. 
 
Si la D.F. ordena obres complementàries, es farà un projecte específic per a les 
mateixes, però en cap cas es pagaran contra el projecte de construcció aprovat. 
 
7.4. CERTIFICACIONS 
 
Prenent com a base la relació valorada mensual s'expedirà la corresponent 
certificació que es trametrà pel director de l'obra en la forma reglamentària. 
 
Aquestes certificacions hauran de tenir el caràcter de documents provisionals, que 
permetran anar abonant l'obra executada compresa en el pressupost tancat que 
defineix el tant alçat, i no suposarà dites certificacions, aprovació ni recepció de 
les obres que comprenguin. 
 
Per la D.F. s'adoptaran les mesures convenients perquè els pagaments a compte 
per aplecs de materials quedin prèviament garantits mitjançant prestació d'aval. 
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En la mateixa data que el director trameti la certificació, remetrà al contractista 
una còpia de la mateixa i de la relació valorada corresponent, per a la seva 
conformitat o objeccions, que el contractista podrà formular en el termini de quinze 
dies, comptats a partir del de recepció dels expressats documents. 
 
Si no hi hagués reclamació en aquest termini, ambdós documents es 
consideraran acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva 
conformitat. 
 
El contractista no podrà al•legar, en cap cas usos i costums particulars per a 
l'aplicació dels preus o l'amidament de les unitats d'obra. 
 
7.5. PREUS 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en 
el preu de la  mateixa encara que no hi figurin especificats tots en la 
descomposició o descripció dels preus. 
 
Totes les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a costos indirectes 
se consideraran sempre incloses en els preus de les unitats d'obra del projecte 
quan no figurin en el pressupost valorades com a unitats d'obra. 
 
  
 
 
 
 
 

Octubre 2014 
 
 

Abel Rovira Blanch 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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