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1. CAPITOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1. NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions 
economicoadministratives que regula el Contracte d'obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el 
contracte i d'acord amb la legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor 
de l'esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de 
l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre 
al compliment del contracte d'obra. 

 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte de 
“Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació als nous nivells de seguretat 
establerts per la legislació vigent”. 

 

1.3. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions economicoadministratives.  

3. La documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els 
annexos a la Memòria que són merament informatius.  

4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen 
al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan 
aquestes es realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 
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2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1. EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ, 
INSPECCIÓ, CONTRACTISTA. 

Direcció de l’obra 

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran 
de ser acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i 
podrà exigir, per part seva que li siguin donades per escrit i signades. 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir 
aquest per al desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció 
facultativa.  

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

 

Funcions de la direcció de l’obra 

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per 
mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions 
degudament autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del 
projecte.  

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, 
condicions de materials i manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el 
Contracte.  

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  

Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa 
comptarà amb el personal, maquinària i organització del Contractista. 

 

Inspecció de les obres 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.  

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al 
compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.  

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la 
inspecció de les obres. 
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Contractista 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi 
corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel 
seu acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i 
higiene en el treball.  

c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a 
l'obra inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de 
seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser designats el Cap 
d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.  

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar 
en possessió de la qualificació d'instal·ladors autoritzats.  

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació.  

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, 
etc.) necessaris per a la legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que 
l'Administració determini, així com en els Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions 
que es practiquin.  

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment del control de qualitat.  

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. La 
pòlissa d'assegurances per aquesta obra haurà de garantir la cobertura mínima de 
600.000 € tant pel que fa a la pròpia obra com a tercers. 
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2.2. EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

Verificació dels documents del projecte 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació 
presentada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol licitarà els aclariments pertinents. 

 

Pla de seguretat i salut 

El Contractista, a la vista del projecte que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe del 
Tècnic encarregat per l'Administració.  

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en 
l'obra, fins i tot en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat 
que estigui a l'obra tota la jornada laboral.  

Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta 
funció específica. 

 

Pla de gestió de residus 

El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, 
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla 
de Gestió de residus de l'obra que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part de la 
Direcció Facultativa, de la mateixa manera que el Pla de Seguretat i Salut.  

 

Oficina a l’obra 

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on 
es pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a 
disposició de la Direcció facultativa:  

a) El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.  
b) El Contracte d'Obres.  
c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  
d) El Pla de Seguretat i Salut.  
e) El Llibre d'Incidències.  
f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de 

Contractista. 
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Representació del contractista 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat 
seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats 
per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent. Quan 
la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions 
economicoadministratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es 
determinarà el personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en 
l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.  

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal 
d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la 
deficiència. 

 

Presencia del contractista a l’obra 

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les 
obres, posant a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrar les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i 
liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents del 
projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la 
Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a cada 
unitat d'obra i tipus d'execució. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per 
escrit al Contractista, que estarà obligat a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la 
seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú 
fer el Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el 
qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 
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El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin 
per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la 
Direcció facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions 
corresponents.  

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà 
salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la 
Direcció facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en 
tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 

 

Recusació pel contractista del personal nomenat per la direcció facultativa 

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats 
de dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir al Contractista per que separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la 
pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectes en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

 

2.3. EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MEDIS AUXILIARS 

Camins i accessos 

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció 
facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 
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Replanteig 

El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es 
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.  

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la 
seva viabilitat donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas 
contrari farà constar les circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant 
dicti les resolucions oportunes, considerant suspeses les obres temporalment. 

 

Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se 
en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra 
quedin executats els treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins 
del termini exigit en el Contracte.  

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de 
finalització de l'obra, i els terminis parcials.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del 
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 

 

Ordre dels treballs 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient 
variar. 

 

Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministrament d'energia o altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 
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Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció 
facultativa en tant es formula o tramita el projecte reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra 
de caràcter urgent, avançant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en 
un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

Pròrroga per causa de força major 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis 
prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ 
informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit 
dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard 
que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que 
per l'esmentada causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del 
cas en què havent sol licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

Condicions generals d’execució dels treballs 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 
Direcció facultativa i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i 
de conformitat amb allò especificat en el Plec.  

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 
memòries valorades, aprovació de memòries valorades, col·legis visats professionals, etc.) 
correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el cost que es derivi de les 
mateixes.  

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i 
juntes que es puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en 
aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva 
valoració. Així mateix, tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució 
de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 
privats o municipals.  
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En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de 
serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar 
dels treballs d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació 
de serveis, treballs de clavegueram, etc .., tot això sense detriment de les mesures de 
seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta 
clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 

 

Obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el 
Contractista aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests 
documents s'estendran per duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al 
Contractista. Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran 
d'anar adequadament acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per 
efectuar els amidaments. 

 

Treballs defectuosos 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
Condicions Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb 
allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs 
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una 
mala execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció facultativa, ni 
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte. Com a conseqüència de l'esmentat 
anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs executats, o 
que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, ja 
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la 
recepció de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

 

Vicis ocults 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i 
abans de la recepció, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
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dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la 
recepció.  

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

 

Dels materials i dels aparells. la seva procedència 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es 
preceptua una procedència determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de 
presentar a la Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a 
emprar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i 
idoneïtat de cadascun. 

Presentació de mostres 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials 
sempre amb l’anticipació prevista al Calendari de l’obra. 

 

Materials no utilitzables 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no 
siguin utilitzables en l'obra.  

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la 
Direcció facultativa. 

 

Materials i aparells defectuosos 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions 
formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la 
Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.  

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que 
no estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a 
la Contracta.  

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de la Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser 
que el Contractista prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 
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Despeses ocasionades per probes i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin 
en l'execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del 
Pressupost de l'obra. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-
se de nou a càrrec de la Contracta. 

 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, 
així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi 
bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no 
existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del projecte, el Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

 

 

2.4. EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 

De les recepcions d’obra 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la 
proximitat de la seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció.  

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció 
facultativa i el Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats 
especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments sol·licitats. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per 
l'Interventor, la Direcció facultativa i el Contractista.  

Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat i 
d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració 
contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta i 
començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de 
les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 
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termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
efectuat, podrà concedir un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

Documentació final de l’obra 

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció 
facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent: 

a) Col·lecció de plànols AS-BUILD convenientment acotats i referenciats 
b) Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, del 

projecte de legalització visat pel tècnic competent, l'Acta d'Inspecció favorable i del 
contracte de subministrament elèctric, referits a les instal·lacions d'enllumenat públic i 
/ o semàfors.  

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.  
d) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs 

corresponents al Pla de Control de Qualitat.  
e) Dossier post-venda dels jocs infantils instal·lats, que inclou certificació del compliment 

de la norma UNE-EN 1176, i certificat de l'instal·lador conforme a la col·locació dels 
jocs s'ha realitzat d'acord a les instruccions del fabricant. 
 

Amidament definitiu dels treballs i certificació final d’obra 

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el 
Contractista la seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per 
l'Administració.  

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà 
d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte. 

 

Termini de garantia 

El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la 
naturalesa i complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials. 

 

Conservació de les obres rebudes 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la 
finalització del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions 
produïdes per l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en 
les instal·lacions seran a càrrec de la contracta. 
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De la finalització del PERÍODE de garantia i liquidació de l’obra 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de 
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat 
de responsabilitat per vicis ocults., i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 
la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 
d'efectuar - en el termini de seixanta dies. 

 

Pròrroga del termini de garantia 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes 
observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant 
el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al 
contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a això durant 
el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 
quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista 
estarà obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa.  

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article 
corresponent d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar 
l'informe per a la devolució de les garanties segons el que disposa en els articles d'aquest Plec.  

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, 
s'efectuarà la mateixa recepció. 
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3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 

3.1. SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar 
accidents a treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries 
vindran definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via 
Pública.  

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del 
contractista adjudicatari.  

 

3.2. MESURES DE SEGURETAT 

Operacions de càrrega i descàrrega 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària 
mòbil que afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de 
seguretat adequades i en particular: 

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas 
tancat per la zona d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  

b) Desviar el trànsit de cotxes.  
c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta 

operació. 
 

Tanques 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides 
entre elles.  

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un 
perímetre tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, 
excepte si és utilitzada per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 
0,50 m. També es considerarà tanca contínua si la separació lliure entre dues tanques 
consecutives és inferior a 0,20 m.  

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà 
un pas de vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels 
cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m. 
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Senyalització lluminosa 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària 
l'existència de llums en tot el perímetre tancat.  

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar 
operatives. L'horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició 
dels vehicles. 

 

Passos per damunt de las rases 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) 
s'haurà d'habilitar una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en 
funcionament. L'amplada mínima ha de ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. 
Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals amb planxes.  

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides 
lateralment per tanques i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i 
estar subjectes al sòl de manera adequada.  

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades 
per tanques i senyalitzades d'una manera adequada. 

 

Senyalització 

Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la 
Guàrdia Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries 
primàries:  
1. un senyal d'obres.  
2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  
3. un cartell direccional.  
4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  

1. un senyal de fi de prohibicions.  
 

Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran 
amb càrrec al Contractista.  

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en 
l'obra. 
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3.3. ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres 
de càrrega i descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via 
Pública pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius.  

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles 
als aparcaments i dels veïns als portals.  

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 

 

3.4. COMPROVACIÓ COTES DEL PROJECTE 

Prèviament a l'inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes del projecte 
amb especial atenció a les cotes d'accés a les finques.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la 
solució a executar.  

Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost 
al pressupost de l'obra. 

 

3.5. CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, als preus indicats al pressupost del pla de 
control de qualitat, tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del 
Pressupost d'Execució Material. 

 

3.6. PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus 
que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. 

Si durant l'execució dels treballs continguts en el projecte fos necessari executar alguna unitat 
d'obra no inclosa en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre 
el Contractista i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics 
Municipals, un nou preu contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 
s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a 
unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de mà d'obra, 
maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o incorporant aquells 
nous preus simples no inclosos en el contracte.  

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents 
quadres de preus de referència:  

1. Quadres de preus del projecte  
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2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2008  
3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2008  
4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2008  
5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2008  
6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses 

Indirectes ITEC 2008  
 
 

3.7. PLEC DE CONDICIONS 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 
del Ministeri de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 

 

 

 

Barcelona, maig de 2015 
L'autor del projecte 

 

 

 

David Lozano Masferrer 

Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
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1. CAPITOL I 

1.1. GENERALITATS I OBRES A REALITZAR 

1.1.1. Objecte 

El present Plec de Prescripcions Tècniques regirà en les obres de construcció del "Projecte de 
remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació als nous nivells de seguretat establerts per 
la legislació vigent”. 

Aquest plec de prescripcions  tècniques particulars  té per objecte en primer  lloc estructurar 
l'organització  general  de  l'obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques  dels  materials  a 
emprar;  igualment, establir  les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de  l'obra;  i 
per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments 
de les obres. 

 

1.1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el  seu cas, com a  supletòries  i complementaries de  les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no 
modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 Reglament  General  de  Carreteres  aprovat  per  Reial  Decret  1812/1994  del  2  de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 
del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres  i Ponts PG. 3/75, 
aprovat  per  O.M.  de  6  de  febrer  de  1976,  amb  les  modificacions  i  ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

O.M. de 13‐2‐02 (BOE 6‐3‐02): 

Deroga: 

 240 "Barres llises per a formigó armat" 

 241 "Barres corrugades per a formigó armat" 

 242 "Malles electrosoldades" 

 620 "Productes laminats per a estructures metàl∙liques" 
Revisat: 

 280 "Aigua a emprar en morters i formigons" 

 610 "Formigons" 
Nou: 

 240 "Barres corrugades per formigó estructural" 

 241 "Malles electrosoldades" 

 242 "Armadures bàsiques electrosoldades" 

 244 "Cordons de dos" 2 "o tres" 3 "filferros per a formigó pretesat" 



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

	
3 

 245 "Cordons de set" 7 "filferros per a formigó pretesat" 

 246 "Tendons per a formigó pretesat" 

 247 "Barres de pretesat" 

 281 "Additius a emprar en morters i formigons" 

 283 "Addicions a emprar en formigons" 

 287 "Poliestirè expandit per a utilització en estructures" 

 610A "Formigons d'alta resistència" 

 620 "Perfils i xapes d'acer laminat en calent, per a estructures metàl∙liques" 
 

Ordre FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

 300 "Esbrossada del terreny"; 

 301 "Demolicions"; 

 302 "Escarificació i compactació"; 

 304 "Prova amb supercompactador"; 

 320 "Excavació de l'explanació i préstecs"; 

 321 "Excavació en rases i pous"; 

 322 "Excavació especial de talussos en roca"; 

 330 "Terraplens"; 

 331 "Pedraplens"; 

 332 "Reblerts localitzats"; 

 340 "Terminació i refí de l'esplanada"; 

 341 "Allisada de talussos"; 

 658 "Escullera de pedra"; 
 

Nous articles: 

 290 "Geotextils"; 

 333 "Reblerts tot‐ú"; 

 420 "Rases drenants"; 

 421 "Reblerts localitzats de material drenant"; 

 675 "Ancoratges"; 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 
de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra publica de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 
que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 
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 es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  be  altres  distintius  de  la  Comunitat 
Europea. 
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En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article  i qualsevol de  les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les modificacions  posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria  i que es declarin  com a  tal durant el  termini de  les obres 
d'aquest projecte. El contractista esta obligat al compliment de totes  les  instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgades per l’administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i 
d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si son 
esmentats  com  si  no  ho  son  en  la  relació  anterior,  quedant  a  decisió  del  director  d'obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 

Sistemes de contenció 

 Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

 Ordre Circular 321/95 T  i P, de 12 de desembre de 1995, per  la qual es s'aproven  les 
Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles i el seu catàleg annex. 

 Modificat: 

 Barreres metal liques: Ordre Circular 28/2009, de 19 d'octubre de 2009, sobre criteris 
d’aplicació de barreres de seguretat metàl∙liques. 

 Ampits  metàl∙lics:  Ordre  Circular  23/2008,  de  30  de  juliol  de  2008,  sobre  criteris 
d’aplicació d'ampits metàl∙lics en carretera. 
 

Túnels 

 Reial  Decret  635/2006,  de  26  de maig,  sobre  requisits mínims  de  seguretat  en  els 
túnels de carreteres de l'Estat. (BOE 27 de maig; correcció d'errors BOE 31 de juliol). 

 Nota de Servei 3 / 2006, de 18 de juliol, relativa a l'adaptacio al Reial Decret 635/2006, 
sobre requisits mínims de seguretat en túnels de carreteres de l'Estat. 

 

Estructures 

 Instrucció de formigó estructural EHE‐08, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 
de Juliol. 

 Instrucció d’acer estructural EAE, aprovat per Reial Decret 751/2011 de 27 de Maig. 

 Norma  de  construcció  sismorresistent:  Ponts  NCSP‐07,  RD  637/07,  de  18  de maig 
(B.O.E.de 2 de juny de 2007). 

 Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

 eial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de 
ciments (RC‐08). 

 Reial Decret 605/2006, de 19 de maig, pel qual  s'aproven els procediments per a  la 
aplicació de la norma UNE‐EN 197‐2:2000 als ciments no subjectes al marcatge CE i els 
centres de distribució de qualsevol tipus de ciment (BOE de 7 de juny de 2006). 

 Instruccions  per  a  la  fabricació  i  subministrament  de  formigó  preparat  EHPRE‐72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

 Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
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 Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 Recomanacions practiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 

Senyalització d’obra 

 Instrucció 8.3‐IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

 Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

 Ordre  circular  300/89  P.P.  sobre  senyalització,  balisament,  defensa  i  acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 

 

Seguretat i salut 

 Reglament de seguretat del  treball a  la  Industria de  la Construcció  i Obres Publiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  que  han  d’aplicar‐se  a  les  obres  de 
construcció temporals o mòbils. 

 RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) pel qual es dicten les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Modificat per: 

 Reial Decret 337/2010, de 19 de Marc. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'Agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 Reial Decret 604/2006, de 19 de Maig. 

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de Novembre. 

 Transposició de  la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres publiques. 

 Llei  32/2006,  de  18  d'octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  al  sector  de  la 
construcció (BOE de 19 d'octubre de 2006). 

 RD  1109/2007,  de  24  d'agost,  pel  qual  es  desenvolupa  la  Llei  32/2006,  de  18  de 
octubre, reguladora de  la subcontractació al Sector de  la Construcció  (BOE del 25 de 
agost de 2007). Correcció d'errors BOE del 12 de  setembre del 2007. Modificat per 
Reial Decret 327/2009, de 13 de marc (BOE del 14 de marc de 2009) 

 

Plantacions 

 Instrucció 7.1‐I.C “Plantacions en  les zones de servitud de carreteres”, de 21 de marc 
de 1963. 

 Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992. 

 

Il∙luminació 

 Recomanacions per la il∙luminació de carreteres i túnels de 1999. 
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 Instrucció 9.1‐IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 
març de 1964. 

 

Plecs particulars de Barcelona 

 Manual de qualitat de  les obres a  la ciutat de Barcelona.  Implantació  i  incidència en 
l’àmbit de l’espai públic (2014). 

 Instrucció relativa a l’auscultació de les obres de Barcelona. 

 Manual d’ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona. 
 

 

1.1.3. Descripció de les obres a realitzar 

Les activitats descrites en el punt 3 es poden agrupar en blocs d’actuació, amb  l’objectiu de 
minimitzar  l’impacte mantenint  el  funcionament  de  les  rondes  i  els  carrers  i  optimitzar  el 
temps d’execució de les obres. 

Es divideixen les obres en tres grans blocs: 

 Sortides d’emergència. 

 Actuacions en túnel i rondes. 

 Actuacions en Sala Tècnica 

Sortides d’emergència 

Les  6  sortides  d’emergència  tenen  fases  amb  les mateixes  activitats.  Les  primeres  fases  es 
poden dur a terme sense necessitat d’afectar al trànsit de les rondes, ja que s’executen des de 
l’exterior del túnel. 

 Preparació: En primer  lloc, es replantejarà tota  l'obra  i es començaran els contactes amb 
les  companyies de  serveis per  a poder  gestionar  i  tramitar  els desviaments dels  serveis 
afectats. Caldrà tenir cura de replantejar i verificar el pas de la galeria de serveis pel costat 
mar  de  la  Ronda  de  Dalt.  Es  començaran  a  fer  els  contactes  amb  el  Comitè  d’Obres  i 
Mobilitat  de  la  Ciutat  per  fer  la  implantació  de  les  obres  i  els  desviaments  de  trànsit 
pertinents  a  la  Ronda  de  Dalt  i  si  puntualment  cal  tallar  el  trànsit  als  carrers  Gaspar 
Cassadó  i Montevideo.  S’executarà  la  retirada dels  elements de mobiliari urbà  existent, 
l’arbrat  afectat  i  tot  seguit  s’iniciaran  els  enderrocs  de  paviments,  l’esbrossada,  els 
desmunts de terres, realitzant el saneig del terreny subjacent en cas de ser necessari per a 
preparar el terreny per a rebre la pantalladora. Es realitzarà els desviaments de serveis que 
s’indiquen als plànols de serveis afectats. 

 Pantalles: Es muntaran  les  instal∙lacions de  llots bentonítics,  les  instal.lacions d’higiene  i 
salubritat  i  l’acopi de materials  i  residus.  S’executarà  la pantalla de  60  cm  en  les  cotes 
indicades,  realitzant  l’excavació  amb  retroexcavadora  bivalva  o  hidrofressa,  segons 
convingui, armant i formigonant les mateixes.  

 Pou: Un cop realitzades i amb la resistència adequada a 7 dies, s’excavarà el pou de sortida 
d’emergència  fins  la  cota  de  fons  assenyalada.  A mida  que  es  baixa  es  du  a  terme  el 
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muntatge dels rigiditzadors perimetrals que estintolaran la pantalla, a la vegada que seran 
part de la futura estructura de l’escala de sortida. 

 Minat:  Execució  de  la  seqüència  de  paraigües  de micropilots  i  excavació  en mina  fins 
arribar a l’estructura de les rondes pel trasdós dels alçats, sense afectar‐los.  Es perforarà 
el front de la pantalla mitjançant serra radial de disc de diamant i s’excavarà en mina amb 
fressadora o retroexcavadora col∙locant  les encavallades HEM 260 cada metre  i realitzant 
una projecció de gunitat de 30 centímetres a les parets, segons s’indica als plànols. 

 Escala , llosa i forjats:  execució de la llosa de fons d’excavació i els forjats corresponents a 
l’escala de sortida d’emergència. 

Per minimitzar  les afectacions del  trànsit a  les  rondes, es proposa  tenir  finalitzades  les  fases 
anteriors en les 6 sortides d’emergència i executar la següent fase de forma conjunta en cada 
una dels sentits (3 sortides per sentit).  

 Connexió: demolició de  la paret del  túnel  i execució del marc de reforç de  l’obertura  i  la 
porta de tancament.  Per a la perforació de l’hastial de túnel, a l’haver‐se de fer aquest en 
ambdós  costats  i  tenir  un  gruix  de  0,80  centímetres,  s’ha  optat  per  fer  la  perforació 
mitjançant  fil de diamant. Es realitzarà també en horari nocturn degut a  la necessitat de 
tallar el carril esquerre. 

Passada aquesta  fase es pot  tornar a organitzar  l’activitat de  forma  individual per sortida,  ja 
que les tasques a desenvolupar s’organitzaran des de l’exterior sense afectar a l’interior de les 
rondes:  

 Instal∙lacions: muntatge del paviment tècnic, tractaments  i aplacats de  les parets, sostre  i 
escales,  instal∙lacions d’enllumenat, ventilació, telecomunicacions, etc. 

 Edicle: realitzarà l’edicle de sortida a exterior no executat fins ara per habilitar l’entrada de 
materials pel forat d’escala amb grues o politges. 

 Urbanització: un cop finalitzades les activitats en la sortida, s’ha de restituir i/o urbanitzar 
l’àmbit afectat. 

Totes  aquestes  tasques  s’hauran  d’anar  realitzant  amb  el  conseqüent  control  de  la 
instrumentació  i  auscultació de  la  galeria de  connexió, del  túnel de  l’Oreneta  i dels  edificis 
propers existents. 

Aquestes  fases s’han de realitzar en  les sis sortides d’emergència plantejades. Es preveu  l’ús 
d’1 equip d’apantalladores  i 1 equip de micropilotatge – excavació en mina dels passos, que 
treballaran desfasats en una sortida per optimitzar els temps. 

Actuacions en Túnel i Rondes 

Les  actuacions  incloses  en  el  túnel  i  rondes  es  poden  planificar  de  forma  independent  a 
l’execució de  sortides d’emergència a excepció de  la  seqüència Tun 4  i Tun 6 que afecta al 
trànsit del tronc del túnel i s’haurà de coordinar. 

Les activitats a desenvolupar en l’interior del túnel són les següents: 

 Passos mitjana:  
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 Adaptar el pas de mitjana Llobregat en  longitud per permetre desviaments de trànsit 
entre sentits en aquesta boca del túnel.  

 Generar un pas de mitjana en el costat Besòs, actualment allunyat de la boca del túnel, 
i refer la mitjana en el pas existent, anul∙lant‐lo. 

 Divisió de sentits: execució del mur de blocs entre pilars existents  i posterior aplacat per 
dividir en dos  tubs  independents el  túnel, actualment diàfan des del punt de vista de  la 
ventilació. 

 Instal∙lacions: instal∙lacions del túnel i les seves boques, descrites en l’annex 11. 

Hi ha certes instal∙lacions que condicionen la divisió del túnel, com pot ser la ventilació. En el  
quadre  “Seqüència  d’activitats  en  l’interior  del  túnel”  s’indica  una  proposta  de  seqüència 
d’activitats i les seves afectacions al trànsit del tronc de les rondes.  

La  idea  és  primerament  adaptar  els  passos  de mitjana  (Tun  1)  i  els  sistemes  de  gestió  del 
trànsit (Tun2 i Tun 3) per realitzar la gestió de carrils entre les dues direccions, necessària per 
dur a terme els desviaments de trànsit per desenvolupar la resta d’activitat. Aquestes primeres 
tasques es poden realitzar amb talls nocturns. 

A partir d’aquest punt s’està en millors condicions per desenvolupar els talls de  llarga durada 
(Tun  4  i  Tun  6)  que  s’hauran  de  conservar  dia  i  nit  durant  el  temps  que  es  requereixi  per 
executar les connexions de les sortides d’emergència. S’aprofiten aquests talls per treballar en 
les instal∙lacions a renovar o implantar en els paraments verticals exteriors. 

Les  fases Tun 5,  i Tun 7, aprofiten els  talls de  llarga durada anteriors per amb  talls puntuals 
nocturns d’un  carril addicional es pugui executar  la nova ventilació minimitzant  l’impacte al 
trànsit. 

Un cop  instal∙lada  la nova sistemàtica de gestió d’emergències s’està en condicions de  fer  la 
divisió del  túnel perquè un cop acabada es pugui directament posar en  funcionament sense 
que hi hagi un impàs d’inseguretat si no s’hagués fet en aquest ordre (les ventilacions i altres 
sistemes  serien  insuficients). Aquest pas es pot  intentar d’executar amb  talls nocturns o bé 
amb un tall permanent, i accelerar el procés. S’aprofita el tall per instal∙lar els sistemes que van 
en els alçats de la divisió del túnel (Tun 8) 

 

1.2. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

S'entén per obres complementàries,  les que sent necessàries o convenients per a  l'execució  i 
acabament de les obres principals descrites , depenen de circumstàncies difícilment previsibles 
en Projecte , pel que la seva definició i valoració s'han de considerar com previsions que estan 
condicionades a la seva execució. 

Les obres complementàries es realitzaran d'acord amb les instruccions concretes de l'Enginyer 
de Construcció que  contrastarà  les previsions de Projecte amb  les  circumstàncies externes  i 
necessitats d'obra que condicionen la seva execució. 
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1.3. OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

El Contractista  tindrà  al  capdavant dels  treballs  al personal  tècnic necessari d'acord  amb  la 
Direcció d'Obra per a la bona organització i execució dels mateixos . 

Seran de compte de la Contracta i queden absorbits en els preus : 

 Les  despeses  originades  en  practicar  els  replantejaments  i  la  custòdia  i  reposició 
d'estaques , marques i senyals . 

 Les  indemnitzacions a  l'Ajuntament  i a  tercers per  tots els danys que  causi amb  les 
obres i per la interrupció dels serveis públics o particulars. 

 Les cales per a millor definició de la infraestructura. 

 Les despeses d'establiment i desmuntatge de magatzems , tallers i dipòsits. 

 Les  despeses  de  protecció  de  tots  els  materials  i  la  pròpia  obra  contra  tot 
deteriorament i dany durant el període de construcció i durant el termini de garantia. 

 Les despeses derivades de la més estricta vigilància per a complir totes les disposicions 
relacionades amb la seguretat personal dels obrers en el treball . 

 Les escomeses , consums i desmuntatges d'energia elèctrica i abastiment d'aigua . 

 La retirada de totes  les  instal∙lacions, eines, materials, etc.,  la neteja general  final de 
l'obra per a la seva recepció provisional. 

 Qualssevol despeses derivades de les diferents operacions requerides per a l'execució 
de les obres. 

 Seran així mateix a càrrec del Contractista  ,  les despeses derivades de  l'obtenció dels 
permisos i llicències necessaris per a l'execució de l'obra; despeses d'anunci de licitació 
, formalització de contractes , així com les taxes i impostos a aplicar segons la legislació 
vigent en  treballs d'aquestes característiques a excepció de  l'  impost al valor afegit  ( 
IVA ). 

En el cas que el Contractista no complís amb alguna de les expressades obligacions , la Direcció 
d'Obra  ,  previ  avís,  podrà  ordenar  que  s'executin  les  corresponents  tasques  a  càrrec  de  la 
contracta. 

 

1.4. ASSAIG DE LABORATORI 

Per a la inspecció i vigilància de les obres , es duran a terme els oportuns assaigs de Laboratori 
que , en principi , seran realitzats en  laboratoris de caràcter oficial, d'acord amb  les normes  i 
recomanacions de la Direcció General de Carreteres i del laboratori de Transport. 

Tots els assajos que a l'efecte es realitzin , seran abonats pel contractista a les tarifes vigents , 
sense més limitació global que la de l'u per cent ( 1% ) del pressupost total de contracta . 

Els  materials  que  no  compleixin  les  condicions  seran  retirats  i  substituïts  a  costa  pel 
contractista. 

Els assajos  i  reconeixements no  tenen altre  caràcter que el de  simples antecedents per a  la 
recepció  ,  i no atenuen  les obligacions que el Contractista contreu  , d'esmenar o  reparar  les 
obres que , parcialment o totalment , resultin inacceptables en les recepcions. 
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1.5. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

Les solucions projectades responen a les dades i previsions disponibles en l'etapa de redacció 
del Projecte, però han de quedar a reserva de confirmació a la vista de les condicions reals del 
terreny. 

L'Administració a través dels seus organismes competents en  les diferents etapes, exercirà el 
seu criteri respecte a les possibles modificacions o readaptacions de les solucions projectades, 
facilitant  la  informació pertinent per  a  la definició  concreta  i definitiva de  les obres  amb el 
temps suficient perquè , sense perjudici de pertorbacions locals , ens es comprometi al progrés 
general de les mateixes. 

En general pot preveure que aquests reajustaments només tinguin  la transcendència  local en 
aquest tipus d'obres. 

Amb el present apartat l'Administració es reserva expressament tots els drets que la legislació 
vigent pot reconèixer per imposar totes les modificacions resultin aconsellables sense alteració 
de les condicions contractuals. 

En particular,  i havent‐se tingut en compte aquestes circumstàncies en  la formació de preus, 
les obres es mesuraran  i  s'abonaran amb  les unitats d'obra previstes en el Quadre de Preus 
nº1, descartant  tot preu  contradictori en  tant  les unitats d'obra  realment executades  siguin 
assimilables a les previstes, sense altres límits que els que expressament es reconeguin per la 
seva definició en els apartats corresponents del present Plec o si no, del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals. 

 

1.6. PLA DE TREBALL 

El  Contractista  presentarà  un  pla  complet,  detallat  i  raonat  per  al  desenvolupament  de  les 
obres.  

El pla  també  inclourà  l'estudi de  les necessitats de materials  i el programa d'apilaments, així 
com  els mitjans  auxiliars  que  el  Contractista  pensa  emprar  en  el  desenvolupament  de  les 
obres. Aquests mitjans  quedaran  afectats  a  les mateixes  i  en  cap  cas  podrà  el  Contractista 
retirar sense autorització escrita de la Direcció d'Obra. 

Un cop aprovat el Pla, quedarà vigent per al desenvolupament de cada obra o grups d'obra 
haurà de sol∙licitar expressament tota modificació al pla previst i aprovat. 

L'acceptació  al  Pla  i  relació  de mitjans  auxiliars  proposats  pel  Contractista  no  implica  cap 
exempció de responsabilitat per al mateix en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

El Contractista augmentarà els mitjans o  instal∙lacions auxiliars, els aplecs  i el personal tècnic 
sempre que la Direcció d'Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres 
ofert pel contractista. 
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1.7. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Les obres s'iniciaran abans dels quinze (15) dies  i quedaran acabades dins del termini marcat 
en els Plecs de Bases de la Licitació, a partir ambdós del moment de la seva contractació. 

 

1.8. TERMINI DE GARANTIA 

El contractista quedarà obligat a la conservació de les obres executades , durant el termini d'un 
(1) any, a partir de  la  recepció provisional de  l'obra. Durant aquest  termini  realitzarà quants 
treball siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat. 
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2. CAPÍTOL II 

B ‐   MATERIALS 
B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 
B03 ‐   GRANULATS 
B033 ‐  GRAVES 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

‐ Confecció de formigons 
 ‐ Confecció de barreges grava‐ciment per a paviments 
 ‐ Material per a drenatges 
 ‐ Material per a paviments 
 

 El seu origen pot ser: 
‐ Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
‐ Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
‐ Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
‐  Granulats  procedents  del  reciclatge  de  residus  de  la  construcció  o  demolicions, 
provenints d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
 

Els granulats naturals poden ser: 
‐ De pedra granítica 
 ‐ De pedra calcària 
 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 

‐ Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 ‐ Granulats reciclats provinents de formigó 
 ‐ Granulats reciclats mixtes 
 ‐ Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El  contractista  ha  de  sotmetre  a  l’aprovació  de  la  DF  les  pedreres  o  dipòsits  d'on  s’han 
d’obtenir els àrids, aportant  tots els elements  justificatius que cregué s convenients o que  li 
fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

‐ Classificació geològica. 
‐ Estudi de morfologia. 
‐ Aplicacions anteriors. 

La  DF  ha  de  poder  refusar  totes  aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri,  obligarien  a  un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
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CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
 
Els  granulats  procedents  de  reciclatge  d'enderrocs  no  han  de  contenir  en  cap  cas  restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE‐EN 933‐2) 
 
Els àrids reciclats hauran de complir amb  les especificacions de  l’ article 28 de  la EHE. A més, 
els  que  provinguin  de  formigons  estructurals  sans,  o  de  resistència  elevada,  han  de  ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 

‐ Dimensió mínima permesa =  4 mm 
‐ Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 
‐ Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 
‐ Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 
‐ Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 
‐ Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
‐ Continguts màxims d’impureses: 
     ‐ Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     ‐ Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     ‐ Asfalt:  <= 1% del pes 
     ‐ Altres:  <= 1,0 % del pes 
 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la 
EHE. 
 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
 
El material no ha de  ser  susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració  física o quí 
mica  sota  les  condicions  mes  desfavorables  que  presumiblement  es  puguin  donar  al  lloc 
d’utilització. 
 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
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Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 
 

Ús admissible: 
‐ Drenatges 
‐ Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I 
o Iib 
‐ Protecció de cobertes 
‐ Bases i subases de paviments 
 
 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó  i  formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl∙lics:  Nul 
 

Ús admissible: 
‐ Drenatges 
‐ Formigons en massa 
 
 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb  incorporació d'un 20% de granulats  reciclats provinents 
de formigó. 
Ús admissible: 

‐ Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 

 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
‐ Per a confecció de formigons 
 ‐ Per a drens 
 ‐ Per a paviments 
 ‐ Per a confecció de mescles grava‐ciment tipus GC‐1 o GC‐2 
 
 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per 
a la confecció del formigó. 
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Designació: d/D ‐ IL ‐ N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N:  Naturalesa  de  l’àrid  (C,  calcari;  S,  silici;  G,granític;  O,  ofita;  B,  basalt;  D,  dolomí  tic;  Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
 
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per  la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 

‐ 0,8 de  la distància  lliure horitzontal  entre beines o  armadures que  formin  grup, o 
entre un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 
direcció de formigonat) 
‐ 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
‐  0,25  de  la  dimensió  mínima  de  la  peça  que  es  formigona  amb  les  excepcions 
següents: 
     ‐ Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     ‐  Peces  d'execució  molt  curosa  i  elements  en  els  que  l'efecte  de  la  paret  de 
l'encofrat sigui  reduït  (sostres encofrats a una sola cara), amb   TMA < 0,33 del gruix 
mínim 
 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE‐EN 1744‐1):  Color més clar que el patró 
 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE‐EN 933‐2): 

‐ Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
‐ Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
‐ Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE‐EN 933‐3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2)  i que sura en un  líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744‐1):  

‐ Granulats naturals <= 1% en pes 
 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): 
‐ Granulats naturals: <= 1% en pes 
‐ Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
‐ Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
‐ Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
‐ Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): 
‐ Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
‐ Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl‐ i referits a granulat sec (UNE‐EN 1744‐1): 
‐ Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
‐ Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
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‐ Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
‐ Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
‐ En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl‐: 

‐ Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un  líquid de pes específic 2 segons  la   UNE‐EN 
1744‐1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

‐ Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
‐ Altres granulats:  Nul 
 

Contingut de restes d'asfalt: 
‐ Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
‐ Altres granulats:  Nul 
 

 Reactivitat: 
‐ Àlcali‐sílici o àlcali‐silicat (Mètode químic UNE 146‐507‐1 EX o Mètode accelerat UNE 
146‐508 EX):  Nul∙la 
‐ Àlcali‐carbonat (Mètode químic UNE 146‐507‐2):  Nul∙la 
 

Estabilitat (UNE‐EN 1367‐2): 
‐ Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
 

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

Absorció d'aigua: 
‐ Granulats gruixuts naturals (UNE‐EN 1097‐6):  < 5% 
‐ Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
‐ Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
‐ Granulats reciclats prioritàriament naturals:  < 5% 
 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE‐EN 1367‐2: 
‐ Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
 

Els  àrids  no  han  de  presentar    reactivitat  potencial  amb  els  àlcalis  del  formigó.  Per  a 
comprovar‐ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de 
reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de 
reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si 
el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar  l’ assaig descrit a  la UNE 
146.507 EX Part 2. 
 
Els àrids no han de  ser  reactius amb el ciment. No  s’utilitzaran à  rids procedents de  roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE. 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un  jaciment natural, del matxuqueig   de roques naturals, o 
del  reciclatge  d’enderrocs.  No  ha  de  presentar  restes  d’argila, margues  o  altres materials 
estranys. 
 
La mida màxima  dels  grànuls  ha  de  ser  de  76 mm  (tamí  s  80 UNE)  i  el  garbellat  ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament  per  la DF  segons  les  característiques  del  terreny  per  drenar  i  del  sistema  de 
drenatge. 
 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE‐EN 1097‐2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE‐EN 933‐8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 

‐ F15/d85:  < 5 
‐ F15/d15:  < 5 
‐ F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de 
la proporció x% del terreny a drenar) 
 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 

‐ F60/F10:  <20 
 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
‐ Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 

‐ Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
‐ Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
‐ Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
 

Quan  no  sigui  possible  trobar  un  material  granular  d’aquestes  condicions  es  faran  filtres 
granulars  compostos  de  vàries  capes.  La més  gruixuda  es  col∙locarà  al  costat  del  sistema 
d’evacuació.  Aquesta  complirà    les  condicions  de  filtre  respecte  a  la  següent  i  així 
successivament  fins  arribar  al  replè  o  al  terreny  natural.  Es  podrà  recórrer  a  l’ús  de  filtres 
geotèxtils. 
 
Quan  el  terreny  natural  estigui  constituït  per  materials  amb  graves  i  boles  a  efectes  del  
compliment de  les condicions anteriors, s’atendrà únicament a  la corba granulomètrica de  la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
 
Si el terreny no és cohesiu  i està compost per sorra fina  i  llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
 
Si  el  terreny  natural  és  cohesiu,  compacte  i  homogeni,  sense  restes  de  sorra  o  llims,  les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
 
En  els drens  cecs,  el material de  la  zona permeable  central haurà de  complir  le  s  següents 
condicions: 

‐ Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
‐ Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
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En  els drens  cecs,  el material de  la  zona permeable  central haurà de  complir  le  s  següents 
condicions: 

‐ Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
‐ Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
 

En  els drens  cecs,  el material de  la  zona permeable  central haurà de  complir  le  s  següents 
condicions: 

‐ Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
‐ Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de   comprovar que  l'inflament (assaig CBR (NLT‐111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
 
Els  àrids  s’  emmagatzemaran de  tal manera que quedin protegits  contra  la  contaminació,  i 
evitant  la  seva  possible  segregació,  sobretot  durant  el  seu  transport.  Es  recomana 
emmagatzemar‐los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 
 
UNE‐EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden  de  14  de mayo  de  1990  por  la  que  se  aprueba  la  Instrucción  de  carreteras  5.2‐IC: 
Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret Legislatiu   1/2009, de 21 de  juliol, pel qual s'aprova el Text refós de  la Llei reguladora 
dels residus. 
 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega  de  granulat  a  l’obra  ha    d’anar  acompanyada  d’un  full  de  subministrament 
proporcionat per  el  subministrador,  en  el que hi han de  constar  com  a mínim  les  següents 
dades: 

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

El fabricant ha de proporcionar  la  informació relativa a  la granulometria  i a  les toleràncies de 
l’àrid subministrat. 
 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol∙liciti,  la 
documentació  segü  ent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d’avaluació  de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 

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

     ‐  Sistema  2+:  Declaració  de  conformitat  del  fabricant  i  Certificació  de  Control  de  la 
Producció en Fàbrica  

 ‐ Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt  estrictes*.  * Requisits que han de  ser definits per  lleis,  reglaments  i 
normes administratives nacionals de cada estat membre,  
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 ‐ Productes per a carreteres  i altres treballs d'obres públiques  i edificació de Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
de ser definits per  lleis,  reglaments  i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:   
 

     ‐ Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb  la Directiva 93/68CE  i 
ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació: 
‐ Número d’identificació de l’organisme de certificació 

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

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
‐ Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

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

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

El  subministrador de granulats procedents de  reciclatge, ha d'aportar  la documentació   que 
garanteixi el compliment de  les especificacions establertes a  la norma EHE‐08,  si el material 
s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 
 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els  àrids  han  de  disposar  del marcatge  CE,    de  tal manera  que  la  comprovació  de  la  seva 
idoneïtat  per  al  seu  ús  es  farà mitjançant  un  control  documental  del marcatge  per  tal  de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 
d’assaig, de com a màxim  tres mesos d’ antiguitat,  realitzat en un  laboratori de control dels 
contemplats en  l’article 78.2.2.1 de  la EHE, que verifiqui el compliment de  les especificacions 
de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
 
La DF, a més, ha de valorar  si  realitzar una  inspecció a  la planta de  fabricació, a poder  ser, 
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abans del  subministra de  l’à  rid, per  comprovar  la  idoneïtat per a  la  seva  fabricació. En  cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de  les 
especificacions: 

‐ Índex de llenques (UNE‐EN 933‐3). 
‐ Terrossos d’argila (UNE 7133) 
‐ Partícules toves (UNE 7134) 
‐ Coeficient de forma (UNE EN 933‐4) 
‐ Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933‐2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744‐1). 
‐ Compostos de sofre (SO3)‐ respecte al granulat sec (UNE‐EN 1744‐1). 
‐ Contingut en ió clor Cl‐ (UNE‐EN 1744‐1) 
‐ Assaig petrogràfic 
‐ Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507 i UNE 146‐508). 
‐ Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE‐EN 1367‐2). 
‐ Absorció d’aigua (UNE‐EN 1097‐6). 
‐ Resistència al desgast Los Angeles (UNE‐EN 1097‐2). 
‐ Assaig d’identificació per raigs X. 
‐ Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐2) 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐  Inspecció  visual  del  material  i  recepció  del  certificat  de  procedència  i  qualitat 
corresponent. 
‐ Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 
2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material: 
     ‐ Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933‐1)  
     ‐ Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     ‐ Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097‐2)  
 

S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de 
contenir: 

‐ Classificació geològica 
‐ Estudi de morfologia 
‐ Aplicacions anteriors 
‐ Assaigs d’identificació del material 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir  les  instruccions de  la DF i els criteris de les normes de procediment  indicades 
en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No  s’acceptarà    la  grava  que  no  compleixi  totes  les  especificacions  indicades  al  plec.  Si  la 
granulometria  no  s’ajusta  a  la  utilitzada  per  a  l’establiment  de  les  dosificacions  aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
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INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIÓ  EN  CAS  D’  INCOMPLIMENT  EN  GRAVA  PER  A 
DRENATGES: 
Els  resultats  dels  assaigs  d’identificació    han  de  complir  estrictament  les  especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del 
reblert. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 
B05 ‐   AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 ‐  CALÇS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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 
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Densitat aparent per a calç en pols (UNE‐EN 459‐2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
 
Aigua lliure (humitat) (UNE‐EN 459‐2) (h): 

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

 Requisits de reactivitat i granulometria: 
‐ Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
‐ Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
‐ Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE‐EN 459‐2):  =< 3% en masa 
(un  contigut  de  SO3  >  3%  i  <  7%  es  admissible,  amb  la  condició  de  que  l’estabilitat  sigui 
confirmada després de 28 dies de  conservació en aigua,  segons  l’ assaig donat en  la norma 
UNE‐EN 196‐2) 
 
Contingut de calç  lliure (UNE‐EN 459‐2): 

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

 
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  S’ha  de  transportar  en  cisternes  pressuritzades  dotades  de  medis 
pneumàtics  o mecànics  que  permetin  el  ràpid  transvasament  a  sitges  d’em magatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
 
A  les obres de poc  volum el  subministrament ha de poder  ser en  sacs, de manera   que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a 
les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en 
el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE‐EN  459‐1:2002  Cales  para  la  construcción.  Parte  1:  Definiciones,  especificaciones  y 
criterios de conformidad. 
 
UNE‐EN  459‐1/AC:2002  Cales  para  la  construcción.  Parte  1: Definiciones,  especificaciones  y 
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criterios de conformidad. 
 
UNE‐EN 459‐2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
UNE‐EN 459‐3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol∙liciti,  la 
documentació  segü  ent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d’avaluació  de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 ‐ Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments  interiors  i exteriors  i altres 
productes de construcció:   
‐ Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
 
Per  a  cada  remesa  caldrà  un  albarà    amb  una  documentació  annexa  i  un  full  de 
característiques. 
 
A  l’embalatge,  o  be  a  l’albarà  de  lliurament,  hi  ha  de  constar  com  a  mínim  la  següent 
informació: 

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

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

S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de 
contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     ‐ Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE‐EN 459‐2) 
     ‐ Contingut d’anhídrid carbònic (UNE‐EN 459‐2) 
     ‐ Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     ‐ Finor de molta (UNE‐EN 459‐2 ) 
 
S’han  de    realitzar  controls  addicionals,  mensualment  i  tres  cops  com  a  mínim  durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció 
necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE‐EN 459‐2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons  l’indicat en el PG3 article 200  i els criteris que exposi  la 
DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra 
per  als  assaigs  de  contrast,  que  s  ’haurà  de  conservar  durant  al menys  100  dies.  S’ha  de 
prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol∙licita. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar  les mesures a adoptar en el  cas que no es  compleixin  les especificacions 
establertes al plec. 
 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 
B0A ‐   FERRETERIA 
B0A1 ‐  FILFERROS 
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300,B0A142U0. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

‐ Filferro d'acer 
 ‐ Filferro d'acer galvanitzat 
 ‐ Filferro d'acer plastificat 
 ‐ Filferro recuit 
 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El  seu  recobriment  de  zinc  ha  de  ser  homogeni,  llis,  sense  discontinuïtats,  escames,  grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37‐504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37‐506. 
 
Resisténcia a la tracció (UNE 37‐504): 

‐ Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
‐ Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37‐504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37‐504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
‐ Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36‐732. 
La concentricitat  i  l’adherencia del  recobriment de PVC ha de complir  les especificacions del 
article 6.5 UNE 36‐732.  
 
Característiques del galvanitzat:  G‐1B (UNE 37‐506) 

 Resistència a la tracció: 
‐ Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
‐ Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
‐ Diàmetre:  taula 1 UNE 36‐732 

 2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
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següents: 
‐ Identificació del fabricant o nom comercial 
 ‐ Identificació del producte 
 ‐ Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*  UNE  37506:1983  Alambres  de  acero  galvanizados  en  caliente  para  usos  generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
*  UNE  37502:1983  Alambres  de  acero  galvanizados  en  caliente.  Condiciones  técnicas  de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*  UNE  36732:1995  Alambres  de  acero  y  productos  de  alambre  para  cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
____________________________________________________________________________ 

  
B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 
B0A ‐   FERRETERIA 
B0A3 ‐  CLAUS 
 
0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl∙lics per a subjectar coses introduint‐los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 

‐ Gafes de pala i punta 
 ‐ Claus d'impacte 
 ‐ Claus d'acer 
 ‐ Claus de coure 
‐ Claus d'acer galvanitzat 
 ‐ Tatxes d'acer 
 

 Claus són tijes metàl∙liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
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Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
 
Els  claus d'acer han de  complir  les determinacions de  les normes UNE 17‐032, UNE 17‐033, 
UNE 17‐034, UNE 17‐035 i UNE 17‐036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
‐ Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0A ‐   FERRETERIA 

B0AA ‐  ANCORATGES ESPECIALS 
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0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AAU101. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material necessari per a la realització d'empernatges. 

S'han considerat els següents tipus de material: 

‐ Ancoratges metàl∙lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada 
de 200x200 mm 

‐ Ancoratge de ciment i additius 

‐ Ancoratge de resines epoxi de curat mig 

‐ Tac per a ancoratge metàl∙lic de 50 cm de llargària 

 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 

Ancoratge  format per una armadura d'acer corrugat, una volandera  i un cargol  roscat en un 
dels extrems. 

La volandera de  fixació  i el cargol que prem  la volandera contra el  terreny, han de  tenir  les 
mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 

La tela metàl∙lica ha de tenir una secció  i un pas de malla constant i uniforme. 

S’utilitzarà  preferentment  el  tipus  ancorat  quí micament  en  tota  la  longitud  (UNE  22782), 
encara que són admissibles altres tipologies en cas d’empernatges provisionals, com ara, perns 
d’ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció. 

La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 

L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 

 

ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 

Ancoratge  format per un morter de ciment  i additius especials, acceleradors  i expansius, en 
cartutx cilíndric de diàmetre variable  i amb un embolcall de paper permeable que permet  la 
hidratació per immersió en aigua. 

El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 

‐ Entre 33 i 37 mm:  28 mm 

‐ Entre 37 i 39 mm:  31 mm 

‐ Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
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 Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 

‐ Entre 36 i 39 mm:  28 mm 

‐ Entre 39 i 43 mm:  31 mm 

‐ Entre 43 i 47 mm:  35 mm 

 Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 

 Inici de l'enduriment:  < 15 min 

 Resistència a la tracció: 

‐ Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 

‐ Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 

 

 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 

Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per 
una làmina de plàstic. 

Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de poliester  i 
un catalitzador. 

Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 

Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 

 Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 

 Resistència a la tracció: 

‐ Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 

‐ Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 

 

TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC: 

El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 

El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge. 

No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 

 

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 

La volandera de  fixació    i el cargol que prem  la volandera contra el  terreny, han de  tenir  les 
mateixes característiques que l’acer de l’armadura. 

La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. 
Ha de resistir, sense punxonar‐ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 

Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 

La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 
geomètriques indicades a la UNE 22784. Les volanderes estaran d’acord a la UNE 22785. 
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL∙LIC: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops 
ni impactes. 

 

ANCORATGE DE CIMENT: 

Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 

Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol. 

 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per 
a cada ancoratge. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ANCORATGE METÀL∙LIC: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por  el que  se  aprueba  la  Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE‐08). 

 

ANCORATGE  DE  CIMENT  O  ANCORATGE  DE  RESINES  EPOXI  O  TAC  PER  A  ANCORATGE 
METÀL∙LIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual dels empernats en cada subministrament  i recepció del certificat de qualitat 
corresponent.  
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El  control  de  recepció  de  material  verificarà  que  les  característiques  dels  materials  són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 
del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de  garantia  del  fabricant,  en  el  seu  cas,  (signat  per  persona  fí  sica)  i  els  documents  de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides,  inclòs  la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat  i avaluacions d’idoneïtat: En el  cas que el  fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d’aportar‐ne la documentació corresponent 

Control  de  recepció  mitjançant  assaigs:    Si  el  material  disposa  d’una  marca  legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control  de  recepció  de  les  caracterí  stiques  del material  garantides  per  la marca;  i  la  DF 
sol∙licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol∙ licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Recepció    de  certificats  de  qualitat  dels materials  auxiliars:  cartutxos  de  ciment  o  resina, 
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 

‐ Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474‐5) (1 proveta) amb  
determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament. 

‐  Comprovació  de  les  característiques  geomètriques  en  un  10 %  dels  empernatges 
rebuts. 

 

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’utilitzaran materials que no s’ acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixi el compliment de les especificacions indicades. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no  imputable al material  (com defecte en  la mecanització de  la proveta,  irregular 
funcionament  de  la  maquinaria  d’assaig...)  l’assaig  es  considerarà  nul  i  caldrà    repetir‐lo 
correctament amb una nova proveta. 

 Si  algun  resultat no  acompleix el prescrit havent‐se  realitzat  correctament, es  realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE‐EN 10021  i UNE‐EN 10025‐2  , sobre provetes preses de dues peces 
diferents  del  lot  que  s’està  assajant.  Si  ambdós  resultats  (dels  contrassaigs)  compleixen  el 
prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan  es  sobrepassi  alguna  de  les  tolerà  ncies  especificades  en  algun  control  geomètric,  es 
rebutjarà  la  peça  incorrecta  i  s’augmentarà  el  control  fins  a un  20%  d’unitats.  Si  encara  es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

____________________________________________________________________________ 
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B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0B ‐   ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 ‐  ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B27000,B0B2A000,B0B2AU01. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Barres corrugades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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. 

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Els  filferros  llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  

Les  barres  corrugades  han  de  tenir  al  menys  dues  files  de  corrugues  transversals, 
uniformement  distribuïdes  al  llarg  de  tota  la  llargària. Dins  de  cada  fila,  les  corrugues  han 
d’estar uniformement espaiades. 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080. 

     ‐ Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     ‐ Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 ‐ Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la 
UNE‐EN 10080. 

‐ Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE‐EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

‐ Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
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‐ Aptitud al doblegat:  

     ‐  Assaig  doblegat  amb  angle  >=  180º  (UNE‐EN  10080,  UNE‐EN  ISO  15630‐1):    No  s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  

     ‐ Assaig doblegat ‐desdoblegat amb angle >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080): 

‐ Tensió d'adherència: 

     ‐ D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     ‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 

     ‐ D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

‐ Tensió de última d'adherència: 

     ‐ D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     ‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 

     ‐ D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

‐ Composició química (% en massa): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot  superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa,  si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE‐EN 10080: 

‐ Descripció de la forma 

‐ Referència a la norma EN 

‐ Dimensions nominals 

‐ Classe tècnica 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Característiques geomètriques del corrugat de  les barres han de complir  les especificacions 
de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE‐EN 10080. 
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‐ Característiques mecàniques de les barres: 

     ‐ Acer soldable (S) 

          ‐ Allargament total sota càrrega màxima: 

               ‐ Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               ‐ Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     ‐ Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          ‐ Allargament total sota càrrega màxima: 

               ‐ Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               ‐ Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          ‐ Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE‐08 

          ‐ Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE‐08 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 
25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 

Toleràncies: 

‐ Massa: 

     ‐ Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     ‐ Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE‐EN 10080 per a la 
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fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros  llisos  son els que  compleixen els  requisits establerts per  la UNE‐EN 10080 per a  la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5‐5,5‐6‐6,5‐7‐7,5‐8‐8,5‐9‐9,5‐10‐10,5‐11‐11,5‐12‐14 mm 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Característiques mecàniques: 

     ‐ B 500 T 

          ‐ Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          ‐ Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          ‐ Allargament al trencament:  >= 8% 

          ‐ Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal∙lació industrial aliena a l’obra. 

 La composició de  la malla pot ser barres corrugades o  filferros corrugats, però no  la barreja 
d’ambdós. 

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

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE‐EN 10080: 

‐ Descripció de la forma 

‐ Referència a la norma EN 

‐ Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 

‐ Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 

‐ Diàmetres relatius dels elements: 

     ‐ Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
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(dmín: diàmetre nominal de  l’armadura  transversal, dmàx: diàmetre nominal de  l’armadura 
més gruixuda) 

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

(ds:  diàmetre  nominal  de  les  armadures  simples;  dt:  diàmetr  e  nominal  de  les  armadures 
aparellades) 

 ‐ Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

‐ Sobrellargs (prolongació de  les barres transversals més enllà de  l'ú  ltima barra  longitudinal):  
25 mm 

Toleràncies: 

‐ Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

‐ Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 Emmagatzematge:  en  llocs  en  els  que  restin  protegits  de  la  pluja,  l'humitat  del  terra  i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans  de  la  seva  utilització  i  en  especial  despres  de  periodes  llargs  d'emmagatzematge  en 
obra,  s'ha  d'inspeccionar  la  superfície  per  tal  de  comprovar  que  no  hi  hagi  alteracions 
superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

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

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que 
identifica  la classe  tècnica  (segons  l’especificat en  l’apartat 10 de  la EHE‐08, UNE‐EN 10080), 
aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 

‐ Identificació del subministrador 

‐ Número  d’identificació  de  la  certificació  d’homologació  d’adherència  (apartat  32.2 
EHE‐08) 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 

‐ Nom de la fàbrica 

‐ Data d’entrega i nom del peticionari 

‐ Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

‐ Diàmetres subministrats 

‐ Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Forma de subministrament: barra o rotlle 

‐ Identificació i lloc de subministrament 

‐ Sistema d’identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El  fabricant  ha  de  facilitar  un  certificat  d’assaig  que  garanteixi  el  compliment  de  les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 

‐ Data d’emissió del certificat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat‐desdoblegat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat simple 

‐ Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

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

‐  Certificat  d’homologació  d’adherència  en  el  cas  en  que  es  garanteixi  les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     ‐ Marca comercial de l’acer 

     ‐ Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

‐ Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

‐ Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

‐ Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

     ‐ Recepció del certificat de garantia del  fabricant, signat per persona  física, segons article 
32º de la norma EHE‐08. 

     ‐ Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

‐  Quan  l’acer  disposi  de  marcatge  CE  es  comprovarà  la  seva  conformitat  mitjançant  la 
verificació   documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de  les especificacions contemplades en el projecte  i a  l’article 32 de  la 
EHE‐08. 

  Mentre  no  estigui  vigent  el  marcatge  CE  per  acers  corrugats  destinats  a  l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE‐08 i a la UNE‐EN 10080. 
La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     ‐ La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la 
EHE‐08 

     ‐  La  realització  d’assaigs  de  comprovació  durant  la  recepció.  Es  farà  en  funció    de  la 
quantitat d’acer subministrat: 

          ‐ Subministrament < 300 t:  

            Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a màxim  40  t  que  siguin  del mateix 
subministrador,  fabricant,  designació  i  sèrie,  i  es  prendran  2  provetes  on  es  realitzaran  els 
següents assaigs: 

               ‐ Comprovació de la secció equivalent 

               ‐ Comprovació de les característiques geomètriques 

               ‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el  tipus d’acer 
utilitzat  i  el  seu  fabricant,  el  límit  elàstic,  la  càrrega  de  ruptura,  l’allargament  de  ruptura,  i 
l’allargament sota càrrega màxima. 

          ‐ Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 
més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de 
contrast  de  traçabilitat  de  colada,  mitjanç  ant  la  determinació  de  les  característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
40 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               ‐ Comprovació de la secció equivalent 

               ‐ Comprovació de les característiques geomètriques 

               ‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               ‐  Comprovació  del  límit  elàstic,  la  càrrega  de  ruptura,  la  relació  entre  ells,  i 
l’allargament de ruptura 

     ‐ En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar 
mitjançant  la presentació d’un  informe d’assaigs, de  com  a màxim un  any d’antiguitat, que 
compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     ‐  En  el  cas  d’estructures  situades  en  zona  sísmica,  el  comportament  de  l’acer  es  podrà 
demostrar  mitjançant  la  presentació  d’un  informe  d’assaigs,  de  com  a  màxim  un  any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 

‐ Comprovacions   experimentals de  les armadures elaborades durant el subministrament o  la 
seva fabricació en obra: 

  El  control  experimental  de  les  armadures  elaborades  comprendrà  la  comprovació  de  les 
caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En  cas  de  disposar  d’un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  la DF  podrà  eximir  la 
realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     ‐ Pes del lot <= 30 t 

     ‐  Les  armadures  fabricades  a  central  aliena  a  l’obra,  hauran  de  ser  subministrades  en 
remeses consecutives des de la mateixa instal∙lació de ferralla 

     ‐ Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 

     ‐ Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     ‐ Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si  l’ acer estigués en 
possessió  d’un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  la  DF  podrà  realitzar  els  assaigs 
sobre una única proveta. En el  cas que no  s’hagin utilitzat processos de  redreçat, es podrà 
eximir la realització d’aquest assaigs. 

     ‐  Armadures  fabricades  amb  processos  de  soldadura:  es  prendran  4  mostres  per  lot, 
corresponents a  les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, 
realitzant‐se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra,  i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si  l’acer  estigués  en  possessió  d’un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  la DF  podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
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‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que  formin part del  lot 
d’acer  redreçat,  i  es  determinaran  les  característiques  geomètriques.  En  el  cas  que  l’acer 
disposi   d’ un  certificat de  les  característiques d’adherència  segons  l’annex C de  la UNE EN 
10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es  realitzarà,  sobre  cada  unitat  a  comprovar,  una  inspecció  per  determinar  la 
correspondència  dels  diàmetres  de  les  armadures  i  el  tipus  d’acer  entre  el  indicat  en  el 
projecte  i  la  fulla de subministrament. A mé s es  revisarà que  l’alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a 
simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques 
respecte  a  les  formes  d’especejament  del  projecte  són  conformes  amb  les  toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE‐08. 

‐ Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de  demanar  les  evidències  documentals  de  que  el  procés  està  en  possessió  d’  un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d’execució intens. 

  A  més,  la  DF  haurà  de  disposar  la  realització  d’una  sèrie  de  comprovacions 
experimentals de  la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord 
amb 7.2 de la UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36‐
092  i a  la EHE‐08. El  control plantejat es  realitzarà abans de  començar el  formigonat de  les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà  el  lot  sempre  que,  en  el  cas  del  redreçat,  les  característiques mecà  niques  de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a  la EHE‐08 (art. 32.2). En el cas 
d’altres processos, s’acceptarà el  lot quan els assaigs de  tracció    i doblat compleixin amb  les 
especificacions establertes. 

En cas de no complir‐se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En  el  cas  de  l’acer  subministrat  en  barra,  i  respecte  a  les  característiques  d’adherè  ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE‐08. En cas 
contrari,  es  tornarà  a  fer  una  presa  de mostres  del mateix  lot,  i  si  es  tornés  a  donar  un 
incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà  les armadures que presentin un grau d’oxidació   excessiu que pugui afectar a 
les  seves  condicions  d’adherència.  Es  considerarà  oxidació  excessiva  quan  mitjançant  un 
raspallat amb pues metàl∙liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
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al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat  l’òxid,  l’altura de  la corruga compleix amb 
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE‐08. 

En  el  cas de produir‐se un  incompliment  en  les  característiques  geomètriques,  es  rebutjarà 
l’armadura  que  presenti  defectes,  i  es  procedirà  al  repàs  de  tota  la  remesa.  Si  les 
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

____________________________________________________________________________ 

  

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0B ‐   ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B3 ‐  MALLES ELECTROSOLDADES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B3UC10. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Malla electrosoldada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica,  l'acord de Govern de  la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta 
ecològica  europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la 
Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Els  filferros  llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  

Les  barres  corrugades  han  de  tenir  al  menys  dues  files  de  corrugues  transversals, 
uniformement  distribuïdes  al  llarg  de  tota  la  llargària. Dins  de  cada  fila,  les  corrugues  han 
d’estar uniformement espaiades. 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE‐EN 10080. 
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     ‐ Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     ‐ Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 ‐ Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la 
UNE‐EN 10080. 

‐ Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE‐EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

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

‐ Aptitud al doblegat:  

     ‐  Assaig  doblegat  amb  angle  >=  180º  (UNE‐EN  10080,  UNE‐EN  ISO  15630‐1):    No  s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  

     ‐ Assaig doblegat ‐desdoblegat amb angle >= 90º (UNE‐EN 10080, UNE‐EN ISO 15630‐1): No 
s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE‐EN 10080): 

‐ Tensió d'adherència: 

     ‐ D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     ‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84‐0,12 D) N/mm2 

     ‐ D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

‐ Tensió de última d'adherència: 

     ‐ D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     ‐ 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74‐0,19 D) N/mm2 

     ‐ D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

‐ Composició química (% en massa): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot  superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa,  si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE‐EN 10080 per a la 
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fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros  llisos  son els que  compleixen els  requisits establerts per  la UNE‐EN 10080 per a  la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5‐5,5‐6‐6,5‐7‐7,5‐8‐8,5‐9‐9,5‐10‐10,5‐11‐11,5‐12‐14 mm 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Característiques mecàniques: 

     ‐ B 500 T 

          ‐ Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          ‐ Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          ‐ Allargament al trencament:  >= 8% 

          ‐ Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal∙lació industrial aliena a l’obra. 

 La composició de  la malla pot ser barres corrugades o  filferros corrugats, però no  la barreja 
d’ambdós. 

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

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE‐EN 10080: 

‐ Descripció de la forma 

‐ Referència a la norma EN 

‐ Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 

‐ Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

‐ Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 
un dels elements aparellats, en malles dobles) 

‐ Diàmetres relatius dels elements: 

     ‐ Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
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(dmín: diàmetre nominal de  l’armadura  transversal, dmàx: diàmetre nominal de  l’armadura 
més gruixuda) 

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

(ds:  diàmetre  nominal  de  les  armadures  simples;  dt:  diàmetr  e  nominal  de  les  armadures 
aparellades) 

 ‐ Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

‐ Sobrellargs (prolongació de  les barres transversals més enllà de  l'ú  ltima barra  longitudinal):  
25 mm 

Toleràncies: 

‐ Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

‐ Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE‐EN ISO 15630‐1. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 Emmagatzematge:  en  llocs  en  els  que  restin  protegits  de  la  pluja,  l'humitat  del  terra  i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans  de  la  seva  utilització  i  en  especial  despres  de  periodes  llargs  d'emmagatzematge  en 
obra,  s'ha  d'inspeccionar  la  superfície  per  tal  de  comprovar  que  no  hi  hagi  alteracions 
superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

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

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que 
identifica  la classe  tècnica  (segons  l’especificat en  l’apartat 10 de  la EHE‐08, UNE‐EN 10080), 
aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 

‐ Identificació del subministrador 

‐ Número  d’identificació  de  la  certificació  d’homologació  d’adherència  (apartat  32.2 
EHE‐08) 

‐ Número de sèrie del full de subministrament 

‐ Nom de la fàbrica 

‐ Data d’entrega i nom del peticionari 

‐ Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

‐ Diàmetres subministrats 

‐ Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Forma de subministrament: barra o rotlle 

‐ Identificació i lloc de subministrament 

‐ Sistema d’identificació adoptat segons EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE‐08, UNE‐EN 10080 

‐ Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El  fabricant  ha  de  facilitar  un  certificat  d’assaig  que  garanteixi  el  compliment  de  les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 

‐ Data d’emissió del certificat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat‐desdoblegat 

‐ Certificat de l’assaig de doblegat simple 

‐ Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

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

‐  Certificat  d’homologació  d’adherència  en  el  cas  en  que  es  garanteixi  les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     ‐ Marca comercial de l’acer 

       ‐ Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

‐ Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

‐ Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

‐ Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

	
47 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

     ‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE‐08. 

     ‐ Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

‐ Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació    documental  de  que  els  valors  declarats  en  els  documents  del marcatge 
permetin deduir el compliment de  les especificacions contemplades en el projecte  i a 
l’article 32 de la EHE‐08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a  l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE‐08 i a la UNE‐EN 
10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

     ‐ La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a  l’ annex 
19 de la EHE‐08 

     ‐ La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la 
quantitat d’acer subministrat: 

          ‐ Subministrament < 300 t:  

            Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a màxim  40  t  que  siguin  del 
mateix  subministrador,  fabricant,  designació  i  sèrie,  i  es  prendran  2  provetes  on  es 
realitzaran els següents assaigs: 

               ‐ Comprovació de la secció equivalent 

               ‐ Comprovació de les característiques geomètriques 

               ‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de 
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 

          ‐ Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 

            Alternativament,  el  Subministrador  podrà  optar  per  facilitar  un  certificat  de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest  cas,  s’efectuaran assaigs de  contrast de  traçabilitat de  colada, mitjanç ant  la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 
com a mínim 5 assaigs. 

            La  composició  química  podrà  presentar  les  variacions  següents  respecte  el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
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               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 
mínim  15  barres.  Par  a  cada  lot,  s’assajaran  2  provetes  sobre  les  que  es  faran  els 
següents assaigs: 

               ‐ Comprovació de la secció equivalent 

               ‐ Comprovació de les característiques geomètriques 

               ‐ Assaig de doblat‐desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               ‐ Comprovació del  límit  elàstic,  la  càrrega de  ruptura,  la  relació  entre  ells,  i 
l’allargament de ruptura 

     ‐  En  el  cas  d’estructures  sotmeses  a  fatiga,  el  comportament  de  l’acer  es  podrà  
demostrar mitjançant  la presentació d’un  informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     ‐  En  el  cas  d’estructures  situades  en  zona  sísmica,  el  comportament  de  l’acer  es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un 
any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 

‐  Comprovacions    experimentals  de  les  armadures  elaborades  durant  el 
subministrament o la seva fabricació en obra: 

  El control experimental de  les armadures elaborades comprendrà  la comprovació de 
les  caracterí  stiques  mecàniques,  les  d’adherència,  i  les  de  les  seves  dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 
la realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     ‐ Pes del lot <= 30 t 

     ‐ Les armadures  fabricades a central aliena a  l’obra, hauran de ser subministrades 
en remeses consecutives des de la mateixa instal∙lació de ferralla 

     ‐ Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 

     ‐ Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     ‐ Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer 
estigués  en  possessió  d’un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  la  DF  podrà 
realitzar  els  assaigs  sobre  una  única  proveta.  En  el  cas  que  no  s’hagin  utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

     ‐ Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents  a  les  combinacions  de  diàmetres mé  s  representatius  del  procés  de 
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soldadura, realitzant‐se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 
dels  diàmetres més  grans.  Si  l’acer  estigués  en  possessió  d’un  distintiu  de  qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que  formin part 
del  lot d’acer redreçat,  i es determinaran  les característiques geomètriques. En el cas 
que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C 
de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

‐ Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es  realitzarà,  sobre  cada  unitat  a  comprovar,  una  inspecció  per  determinar  la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el 
projecte  i  la  fulla  de  subministrament.  A mé  s  es  revisarà  que  l’alineació  dels  seus 
elements  rectes,  les  seves  dimensions,  i  els  diàmetres  de  doblat,  no  presentin 
desviacions  observables  a  simple  vista  en  els  trams  rectes,  i  que  els  diàmetres  de 
doblat  i  les  desviacions  geomè  triques  respecte  a  les  formes  d’especejament  del 
projecte  són  conformes amb  les  toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l’annex 11 de la EHE‐08. 

‐ Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de  demanar  les  evidències  documentals  de  que  el  procés  està  en  possessió  d’  un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d’execució intens. 

  A  més,  la  DF  haurà  de  disposar  la  realització  d’una  sèrie  de  comprovacions 
experimentals de  la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord 
amb 7.2 de la UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36‐
092  i a  la EHE‐08. El  control plantejat es  realitzarà abans de  començar el  formigonat de  les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà  el  lot  sempre  que,  en  el  cas  del  redreçat,  les  característiques mecà  niques  de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a  la EHE‐08 (art. 32.2). En el cas 
d’altres processos, s’acceptarà el  lot quan els assaigs de  tracció    i doblat compleixin amb  les 
especificacions establertes. 

En cas de no complir‐se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En  el  cas  de  l’acer  subministrat  en  barra,  i  respecte  a  les  característiques  d’adherè  ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE‐08. En cas 
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contrari,  es  tornarà  a  fer  una  presa  de mostres  del mateix  lot,  i  si  es  tornés  a  donar  un 
incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà  les armadures que presentin un grau d’oxidació   excessiu que pugui afectar a 
les  seves  condicions  d’adherència.  Es  considerarà  oxidació  excessiva  quan  mitjançant  un 
raspallat amb pues metàl∙liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat  l’òxid,  l’altura de  la corruga compleix amb 
els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE‐08. 

En  el  cas de produir‐se un  incompliment  en  les  característiques  geomètriques,  es  rebutjarà 
l’armadura  que  presenti  defectes,  i  es  procedirà  al  repàs  de  tota  la  remesa.  Si  les 
comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐   MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 ‐  TAULONS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral∙leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos  morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
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Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Amplària nominal:  ± 2 mm 

 ‐ Gruix: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,‐3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,‐2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

 ‐ Torsió:  ± 2° 
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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. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐   MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3 ‐  LLATES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos  morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
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Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Amplària nominal:  ± 2 mm 

 ‐ Gruix: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,‐3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,‐2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

 ‐ Torsió:  ± 2° 
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 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. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐   MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D6 ‐  PUNTALS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D629A0. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Puntal rodó de fusta 

 ‐ Puntal metàl∙lic telescòpic 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral∙leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No  ha  de  tenir  signes  de  putrefacció,  corcs,  fongs,  nusos  morts,  estelles,  semes  ni 
descoloracions. 

Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
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No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56‐531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56‐529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56‐532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  ± 2 mm 

 ‐ Llargària nominal: + 50 mm, ‐ 25 mm 

‐ Fletxa:  ± 5 mm/m 

 

 PUNTAL METÀL∙LIC: 

Puntal metàl∙lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base  i el cap del puntal cal que estiguin  fets de platina plana  i amb  forats per a poder‐lo 
clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦  

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    ‐    ¦    ‐    ¦ 
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¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    ‐    ¦    ‐    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    ‐    ¦    ‐    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   ‐   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   ‐   ¦    ‐    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   ‐   ¦    ‐    ¦   ‐   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   ‐   ¦    ‐    ¦   ‐   ¦    ‐    ¦  0,69 T ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin  i en  llocs  secs  i ventilats,  sense  contacte 
directe amb el terra. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

____________________________________________________________________________ 

 

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐   MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 ‐  TAULERS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D71130,B0D71120. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Tauler de fusta 

 ‐ Tauler aglomerat de fusta 
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 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 56‐533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

‐ Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

‐ Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56‐534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56‐535): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56‐538): 

‐ En la direcció paral∙lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

‐ En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56‐537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56‐539):  >= 1,5 N/mm2 
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TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler  de  fibres  lignocel∙lulòsiques  aglomerades  en  sec  per  mitjà  de  resines  sintètiques  i 
premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

‐ Mínim:  2100 N/mm2 

‐ Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

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. 

____________________________________________________________________________ 
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B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐   MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ ‐  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000,B0DZ1021. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

‐ Tensors per a encofrats de fusta 

‐ Grapes per a encofrats metàl∙lics 

‐  Fleixos  d'acer  laminat  en  fred  amb  perforacions,  per  al  muntatge  d'encofrats 
metàl∙lics 

‐ Desencofrants 

‐ Conjunts de perfils metàl∙lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 

‐ Bastides metàl∙liques 

‐ Elements auxiliars per a plafons metàl∙lics 

‐ Tubs metàl∙lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

‐ Element d'unió de  tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc. 

‐ Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es  puguin  produir  sobre  aquests  com  a  conseqüència    del  procès  de  formigonament  i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix  l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,   excepte 
quan es  faciliti a  la DF certificat emès   per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
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TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL∙LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No  s'ha  d'utilitzar  com  a  desencofrant  el  gas‐oil,  els  greixos  comuns  ni  altres  productes 
anàlegs. 

Ha  d'evitar  l'adherència  entre  el  formigó  i  l'encofrat,  sense  alterar  l'aspecte  posterior  del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir  la construcció de  junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d’alterar  les propietats del  formigó amb què   estigui en contacte, ni  les armadures o 
l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient. 

S’ha de  facilitar a  la DF un certificat on es  reflecteixin  les característiques del producte  i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació. 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL∙LICS: 

Conjunt  format per elements  resistents que  conformen  l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 

Els  perfils  han  de  ser  rectes,  amb  les  dimensions  adequades  a  les  càrregues  que  han  de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

‐ Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

 ‐ Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
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 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha  d'incloure  tots  els  accessoris  necessaris  per  tal  d'assegurar‐ne  l'estabilitat  i  la 
indeformabilitat. 

Tots  els  elements que  formen  la bastida han  d'estar protegits  amb una  capa d'emprimació 
antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por  la que  se aprueba  la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

____________________________________________________________________________ 

B0 ‐  MATERIALS BÀSICS 

B0E ‐  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 

B0E2 ‐   BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0E244F6,B0E244W6. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces  de  formigó  fetes  amb  granulats  densos,  lleugers  o  amb  la  combinació  d’ambdòs, 
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utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

‐  Peces  de  categoria  I:  peces  amb  una  resistència  a  compressió  declarada  amb 
probabilitat de no assolir‐se inferior al 5%. 

‐ Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 
la categoria I. 

En funció  del volum i disposició de forats: 

‐ Peces massisses 

‐ Peces calades 

‐ Peces alleugerides 

‐ Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

‐ Llis 

 ‐ Rugós 

 ‐ Amb relleu especial 

 ‐ Esmaltats 

 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats  i aigua  i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No  ha  de  tenir  fissures  i  la  seva  textura  superficial  ha  de  ser  l'adequada  per  a  facilitar 
l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col∙locació. 

 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil∙límetres i en l’ordre de 
llarg, ample i alt. 

 Volum de forats: 

‐ Massís:  <= 25% 

‐ Calat:  <= 50% 

‐ Alleugerit:  <= 60% 

‐ Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 
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‐ Massís:  <= 12,5% 

‐ Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

‐ Massís:  >= 37,5% 

‐ Calat:  >= 30% 

‐ Alleugerit:  >= 20% 

Les  característiques  següents  han  de  complir  amb  els  valors  declarats  per  el  fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

 (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

‐ Tolerà ncia en  les dimensions  (UNE‐EN 772‐16):   <= valor declarat per el  fabricant, 
amb indicació de la categoria 

‐ Gruix de la paret exterior (UNE‐EN 772‐16) 

 ‐ Forma de la peça (UNE‐EN 772‐16, UNE‐EN 772‐2) 

‐  Resistència  a  compressió  (UNE‐EN  772‐1):    >=  5 N/mm2,  >=  valor  declarat  per  el 
fabricant, amb indicació de la categoria I o II 

‐  Estabilitat  dimensional  front  l’humitat  (UNE‐EN  772‐14):    <=  valor  declarat  per  el 
fabricant 

‐ Adherència (UNE‐EN 1052‐3):  >= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el 
foc: 

‐ Classe de  reacció  al  foc:  exigència  en  funció   del  contingut  en massa o  volum, de 
materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     ‐ Peces amb <= 1,0%:  A1 

      ‐ Peces amb > 1,0% (UNE‐EN 13501‐1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

 d’aigua (UNE‐EN 772‐11):  <= valor declarat per el fabricant 

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

‐ Propietats tèrmiques (UNE‐EN 1745) 

‐ Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE‐EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

‐ Densitat aparent en sec (UNE‐EN 772‐13) 

‐ Tolerància de la densitat (UNE‐EN 772‐13):  ±10% 

‐ Percentatge de forats  (UNE‐EN 772‐16, UNE‐EN 772‐2) 

‐ Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
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‐ Blocs cara vista: 

     ‐ Planor  cares  (UNE‐EN 772‐20):   El valor declarat per el  fabricant ha d’estar dins 
dels límits especificats a la UNE‐EN 771‐3 

     ‐ Aspecte superficial (UNE‐EN 771‐3) 

Caracterí stiques complementàries: 

‐ Resistè ncia a flexotracció (UNE‐EN 772‐6 ):  >= valor declarat per el fabricant 

‐ Densitat seca absoluta (UNE‐EN 772‐13) 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE‐EN 771‐3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE‐EN  771‐3:2004/A1:2005  Especificaciones de piezas para  fábrica de  albañilería.  Parte  3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB‐SE‐F. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de  ser  component del  full principal del    tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant  ha  de  declarar  els  valors  de  les  propietats  hídriques  següents,  d'acord  amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

‐ Absorció d’aigua per capil∙laritat 

‐ Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
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‐ Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol∙liciti,  la 
documentació  segü  ent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d’avaluació  de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 ‐ Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o  igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     ‐  Sistema  2+:  Declaració  de  conformitat  del  fabricant  i  Certificació  de  Control  de  la 
Producció en Fàbrica  

 ‐ Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:   

     ‐ Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents: 

‐ Classificació segons DB‐SE‐F (Taula 4.1) 

‐  Marca  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  Reials  Decrets  1630/1992  de  29  de 
desembre  i  1328/1995  de  28    de  juliol.  El  símbol  normalitzat  del  marcatge  CE  s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 

     ‐ Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     ‐ Marca del fabricant i lloc d’origen 

     ‐ Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

     ‐ Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     ‐ Referència a la norma EN 771‐3 

     ‐ Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     ‐ Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE‐EN 771‐3 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Es  comprovarà que  s’han adoptat  les mesures necessà  ries per assegurar  la  compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

‐  El  control  de  recepció  de material  verificarà  que  les  característiques  dels materials  són 
coincidents amb  l’establert en el projecte  i plec de condicions. Aquest control s’estableix en 
tres punts bàsics: 

     ‐  Control  de  documentació:  documents  d’origen  (full  de  subministrament  i  etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides,  inclòs  la documentació  corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 

     ‐ Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que 
assegurin  el  compliment  de  les  característiques  tècniques  i  les  avaluacions  tècniques  de 
idoneïtat de compliment amb CTE. 

     ‐ Control de  recepció   mitjançant assaigs: En  cas que disposi de  la Marca AENOR, o altre 
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legalment  reconeguda  a  un  país  de  la  UE,  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de 
recepció.  La  DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al 
subministrament    rebut,  segons  control  de  producció  establert  en  la marca  de  qualitat  de 
producte. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN  ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

‐   Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques. 

‐  Les  peces  de  categoria  I  tindran  una  resistència  declarada.  El  fabricant  aportarà  la 
documentació  que  acrediti  que  el  valor  declarat  de  la  resistè  ncia  a  compressió  s’obtingui 
segons estableix la UNE‐EN 771‐3 i assajades segons la UNE‐EN 772‐1, i l’existència d’un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 

‐ Les peces de categoria  II  tindran una  resistència a compressió   declarada  igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE‐EN 772‐1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 
95%. 

‐ Abans de començar  l’obra de cada 5.000 unitats que arribin a  l’obra s’ha de determinar  la 
resistència a compressió d’una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE‐EN 772‐1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS DE TANCAMENT: 

‐   Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques. 

‐ Abans de començar  l’obra de cada 5.000 unitats que arribin a  l’obra s’ha de determinar  la 
resistència a compressió d’una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE‐EN 772‐1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les  instruccions de  la DF i els criteris de les normes de procediment  indicades 
en cada assaig. 

En    peces  per  a  elements  estructurals,  el  número  de  peces  necessarie  s  per  determinar  la 
conformitat  amb  les  especificacions  declarades  del  fabricant  seguirà  les  designacions  de  la 
taula A1 de la norma UNE‐EN 771‐3. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del  
fabricant,  es  realitzarà  una  sèrie  completa  d’assaigs  a  les  peces  aplegades  a  càrrec  del 
Contractista. 

Els  resultats dels assaigs  sobre  totes  les peces de  les mostres han de complir  les condicions 
especificades. En cas d’  incompliment, es  repetirà  l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el 
doble numero de mostres del mateix  lot, acceptant‐ne   aquest, quan els  resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 
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B3 ‐  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 

B3Z ‐  MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B3ZZN001,B3Z51000,B3Z5U005. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials especials per a fonaments. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI‐5 

 ‐ Suspensió de bentonita 

LLOTS TIXOTRÒPICS: 

Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o permutada. 

La bentonita utilitzada com a fluid d’ excavació haurà de complir el següents paràmetres: 

‐ Contingut de partícules en mida superior a 80micres: < 5% 

‐ Contingut de humitat: < 15% 

‐ Límit líquid:  > 300% 

‐  No  ha  de  contenir  quantitats  significatives  de  productes  químics  nocius  per 
armadures i formigons. 

Característiques del llot fresc: 

‐ Densitat: < 1,1 g/cm3 

‐ Viscositat (con de Marsch): 32 ‐ 50 s 

‐ pH: 7 <= pH <= 11 

‐ Filtrat: < 30 cm3 

‐ Cake: < 3 mm 

Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny. 

Característiques del llot llest pel seu ús: 

‐ Densitat: < 1,2 g/cm3 

‐ Viscositat (con de Marsch): 32 ‐ 60 s 

‐ pH: 7 <= pH <= 11 

‐ Filtrat: < 50 cm3 

‐ Cake: < 6 mm 

Característiques abans del formigonat:  

‐ Densitat: < 1,15 g/cm3 
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‐ Viscositat (con de Marsch): 32 ‐ 50 s 

‐ Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7‐050): <= 3% 

Toleràncies del material durant el procés d’execució: 

‐ Densitat: ± 0,05 g/cm3 

‐ Viscositat (con de Marsch): + 10 sg, ‐0 sg 

‐ Contingut de sorra: Nul 

 

TUBS D'ACER: 

El tipus d’acer ha de correspondre amb l’indicat a la D T. 

Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT. 

Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal. 

Toleràncies: 

‐ Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal 

 ‐ Gruix:  ± 1% gruix nominal 

 ‐ Llargària:  ± llargària DT. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

LLOTS TIXOTRÒPICS: 

Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a  l'obra, o bé  
totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 

Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de  la  seva  col∙locació en obra per a  la 
seva total hidratació, a no ser que la utilització de dispersants permeti reduir aquest temps. 

 

TUBS D'ACER: 

Subministrament  i  emmagatzematge: De manera que no  es produeixin deformacions,  cops, 
etc. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. 

 

LLOTS TIXOTRÒPICS: 

UNE‐EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros‐Pantalla. 

 

TUBS D'ACER: 

UNE‐EN 10210‐1:1994 Perfiles huecos para  construcción, acabados en  caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 

UNE‐EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + 
EN 10025/A1:1993) 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LLOTS TIXOTRÒPICS: 

Els materials han d’arribar a l’ obra acompanyats del corresponent certificat del fabricant on es 
garanteixen les condicions exigides al plec. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LLOTS TIXOTRÒPICS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Abans de l’inici de l’excavació, i cada cop que variï el subministrament, s’hauran de realitzar 
els assaigs d’identificació següents: 

     ‐ Límit líquid i plàstic de la bentonita (UNE 103‐103 o NLT 105 i UNE 103‐104 o NLT 106) 

     ‐ Densitat 

     ‐ Viscositat (con de Marsch) 

     ‐ pH 

‐ Durant el procés d’excavació,  s’han de realitzar diàriament els següents controls: 

     ‐ pH del llot, amb paper indicador. 

     ‐ Viscositat (con de Marsch) 

     ‐ Densitat 

‐ Durant el procés de formigonat s’ha de controlar diàriament: 

     ‐ pH del llot, amb paper indicador. 

     ‐ Viscositat (con de Marsch) 

     ‐ Percentatge de material retingut pel tamís 0,08 UNE (UNE 7‐135‐58 o NLT 152‐89) 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
70 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLOTS TIXOTRÒPICS: 

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  EN  LLOTS 
TIXOTRÒPICS: 

No s’ha d’autoritzar  l’ú s de  llots que no arribin acompanyats del corresponent certificat del 
fabricant d’acord a les exigències del plec de condicions. 

____________________________________________________________________________ 

B8 ‐  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

B89 ‐   MATERIALS PER A PINTURES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B89ZH000,B89ZPE00. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel∙lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

‐ Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o 
la calç apagada 

 ‐  Pintura  al  ciment:  Dissolució  en  aigua  de  ciment  blanc  tractat  i  pigments  resistents  a 
l'alcalinitat 

 ‐ Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

 ‐  Pintura  plàstica:  Pintura  formada  per  un  aglomerant  a  base  d'un  polímer  sintètic,  en 
dispersió aquosa i pigments cà rrega‐estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

‐  Pintura  acrílica:  Pintura  formada  per  copolímers  acrílics  amb  pigments  i  càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

 ‐  Esmalt  gras:  Pintura  formada  per  olis  secants  barrejats  amb  resines  dures,  naturals  o 
sintètiques i dissolvents 

 ‐  Esmalt  sintètic:  Pintura  formada  per  un  aglomerant  de  resines  alquídiques,  soles  o 
modificades,  pigments  resistents  als  àlcalis  i  a  la  intempèrie  i  additius modificadors  de  la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

‐  Esmalt  de  poliuretà  d'un  component:  Pintura  formada  per  un  aglomerant  de  resines  de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

 ‐  Esmalt  de  poliuretà  de  dos  components:  Pintura  formada  per  copolímers  de  resines  de 
poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
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‐ Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

 ‐ Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

 ‐ Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

 ‐ Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

 ‐  Pasta  plàstica  de  picar:  Pintura  formada  per  un  vehicle  a  base  d'un  polímer  sintètic,  en 
dispersió aquosa i pigments càrrega‐estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

 

 PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 

‐ Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 ‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  2 h 

     ‐ Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable. 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar‐se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
72 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 

‐ Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l’assecat 

‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

     ‐ Al tacte:  < 30 

     ‐ Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 ‐ Amb  l'envàs ple  i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513  i UNE 48‐083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

 ‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat 

‐ Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 ‐ Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 1 h 

     ‐ Totalment sec:  < 2 h 

‐ Pes específic: 

     ‐ Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     ‐ Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

‐ Rendiment:  > 6 m2/kg 

 ‐ Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

 ‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Capacitat de recobriment (UNE 48‐259):  Relació constant >= 0,98 

 ‐ Resistència al rentat (DIN 53778): 

     ‐ Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
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     ‐ Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

‐ Solidesa a la llum (NF‐T‐30.057):  Ha de complir 

‐ Transmissió del vapor d'aigua (NF‐T‐30.018):  Ha de complir 

 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48‐144):  No s'observen canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 Resistència a l'abrasió (NF‐T‐30.015):  Ha de complir 

 Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir 

 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 

‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 4 h 

     ‐ Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

‐ Ha de ser resistent a la intempèrie. 

 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 1 h 

‐ Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
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‐ Ha de tenir  la consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer  la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

‐ Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 ‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 3 h 

     ‐ Totalment sec:  < 8 h 

‐ Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 ‐ Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 ‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 ‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56‐818):  Danys moderats 

 ‐ Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12 

 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐ Ha de tenir  la consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer  la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 3 h 

     ‐ Totalment sec:  < 8 h 

‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 ‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
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‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56‐818):  Danys petits 

 ‐ Adherència i resistència a l'impacte: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 ‐ Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56‐814): Danys moderats   

 ‐ Resistència a la càrrega rodant (UNE 56‐815): Danys petits  

 ‐ Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56‐816): Danys petits  

 ‐ Resistència al ratllat (UNE 48‐173): Resistent 

‐ Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir 

 ‐ Resistència química: 

     ‐ A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     ‐ A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     ‐ A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     ‐ A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     ‐ Al xilol:  Cap modificació 

     ‐ Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     ‐ A l'aigua:  15 dies 

 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Ha de tenir  la consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer  la 
brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 3 h 

     ‐ Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
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‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56‐818):  Danys petits 

 ‐  Ha  de  tenir  bona  resistència  química  als  àcids  diluïts,  als  hidrocarburs,  les  sals  i  als 
detergents. 

 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 ‐ 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 20 min 

‐ Totalment sec:  < 1 h 

 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 30 min 

‐ Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 30 min 

‐ Totalment sec:  < 10 h 
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 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de  ser  resistent a  l'àcid  làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%,  cítric 30%,  sosa  i  solucions 
bàsiques,  als  hidrocarburs  (benzina,  querosè)  als  olis  animals  i  vegetals,  a  l'aigua,  als 
detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

‐ Tracció:  >= 16 N/mm2 

‐ Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐ Ha de tenir una consistència adequada. 

‐ Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 ‐ Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 1 h 

     ‐ Totalment sec:  < 2 h 

‐ Pes específic:  < 17 kN/m3 

‐ Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

 Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Resistència al rentat (DIN 53778): 

     ‐ Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     ‐ Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

‐ Solidesa a la llum (NF‐T‐30.057):  Ha de complir 

‐ Transmissió del vapor d'aigua (NF‐T‐30.018):  Ha de complir 

 ‐ Resistència a la immersió (UNE 48‐144): No s'observen canvis o defectes 

‐ Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 ‐ Resistència a l'abrasió (NF‐T‐30.015):  Ha de complir 

 ‐ Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Ha de complir 
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, 
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge:  En  llocs  ventilats  i  no  exposats  al  sol,  dins  del  seu  envàs  tancat  i  sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar‐se en pols. 

Emmagatzematge:  En  llocs  ventilats  i  no  exposats  al  sol,  dins  del  seu  envàs  tancat  i  sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge:  En  llocs  ventilats  i  no  exposats  al  sol,  dins  del  seu  envàs  tancat  i  sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE  I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN   PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, 
EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

‐ Identificació del fabricant 

 ‐ Nom comercial del producte 

 ‐ Identificació del producte 
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‐ Codi d'identificació 

 ‐ Pes net o volum del producte 

 ‐ Data de caducitat 

 ‐ Instruccions d'ús 

 ‐ Dissolvents adequats 

 ‐ Límits de temperatura 

 ‐ Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 ‐ Toxicitat i inflamabilitat 

 ‐ Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

 ‐ Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

‐ Identificació del fabricant 

 ‐ Nom comercial del producte 

 ‐ Identificació del producte 

‐ Codi d'identificació 

 ‐ Pes net o volum del producte 

 ‐ Toxicitat i inflamabilitat 

 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

‐ Identificació del fabricant 

 ‐ Nom comercial del producte 

 ‐ Identificació del producte 

‐ Codi d'identificació 

 ‐ Pes net o volum del producte 

 ‐ Instruccions d'ús 

 ‐ Temps d'estabilitat de la barreja 

 ‐ Temperatura mínima d'aplicació 

 ‐ Temps d'assecatge 

 ‐ Rendiment teòric en m/l 

 ‐ Color 
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 OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 

‐  El  control  de  recepció  de material  verificarà  que  les  característiques  dels materials  són 
coincidents amb  l’establert en el projecte  i plec de condicions. Aquest control s’estableix en 
tres punts bàsics: 

     ‐  Control  de  documentació:  documents  d’origen  (full  de  subministrament  i  etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides,  inclòs  la documentació  corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 

     ‐ Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que 
assegurin  el  compliment  de  les  característiques  tècniques  i  les  avaluacions  tècniques  de 
idoneïtat de compliment amb CTE. 

     ‐ Control de  recepció   mitjançant assaigs: En  cas que disposi de  la Marca AENOR, o altre 
legalment  reconeguda  a  un  país  de  la  UE,  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de 
recepció.  La  DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al 
subministrament    rebut,  segons  control  de  producció  establert  en  la marca  de  qualitat  de 
producte. 

‐ Comprovació de l’estat de conservació  de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 
26). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

‐ Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     ‐ Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  

     ‐ Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

     ‐ Pes específic UNE EN ISO 2811‐1 

     ‐ Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  

     ‐ Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  

     ‐ Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d’autocontrol. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

‐ Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     ‐ Esmalt sintètic: 

          ‐ Assaigs sobre la pintura líquida: 

               ‐ Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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               ‐ Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               ‐ Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

               ‐ Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  

               ‐ Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               ‐ Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

          ‐ Assaigs sobre la pel∙lícula seca: 

               ‐ Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               ‐ Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 

               ‐ Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               ‐ Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

     ‐ Esmalt de poliuretà: 

          ‐ Assaigs sobre la pintura líquida: 

               ‐ Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               ‐ Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

               ‐ Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               ‐ Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

          ‐ Assaigs sobre la pel∙lícula seca: 

               ‐ Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               ‐ Resistència al impacte UNE EN ISO 6272‐1 

               ‐ Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272‐1 

               ‐ Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

               ‐ Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 

               ‐ Resistència a agents químics UNE 48027 

               ‐ Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

               ‐ Resistència al calor UNE 48033 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d’autocontrol. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
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En  cas  d’observar  deficiències  en  l’estat  de  conservació  d’  un  pot,  es  rebutjarà  la  unitat 
corresponent  i  s’incrementarà  la  inspecció,  en  primera  instància,  fins  al  20  %  dels  pots 
subministrats.  Si  es  continuen  observant  irregularitats,  es  passarà  a  controlar  el  100%  del 
subministrament.  

Els  assaigs  d’identificació  han  de  resultar  d’acord  a  les  es  pecificacions  del  plec  i  a  les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig 
sobre dues mostres més del mateix  lot, acceptant‐ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d’acord a dites especificacions. 

____________________________________________________________________________ 

B8 ‐  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

B8Z ‐  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZA ‐  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAN001. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐  Brea  epoxi:  Pintura  formada  per  una  base  de  quitrà,  resina  epoxi  i  dissolvent  i  per  un 
catalitzador format per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 

‐  Emprimació  antioxidant:  Emprimació  sintètica  de  mini  de  plom  electrolític,  modificada 
eventualment amb oli de llinosa 

‐ Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 

 ‐ Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

 ‐ Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 

 ‐ Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

 ‐  Emprimació  fosfatant  a  base  de  resines  viníliques  o  fenòliques,  soles  o modificades  que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 

‐ Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius 

 ‐  Decapant  de  baixa  alcalinitat:  producte  específic  per  a  paviments  delicats,  es  composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

‐  Polímer  orgànic  o  inorgànic:  Pintura mineral  formada  per  polímers  orgànics  o  inorgànics, 
impermeable, de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

‐  Protector  químic  insecticida‐fungicida:  Producte  a  base  de  resines  especials  i  agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 
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‐ Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

‐ Solució de silicona 

 ‐  Vernís  gras,  format  d'olis  secants  barrejats  amb  resines  dures,  naturals  o  sintètiques  i 
dissolvents 

 ‐ Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor 

 ‐ Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

‐ Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

 ‐ Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

 ‐ Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 ‐ Vernís d'urea‐formol,  format per un aglomerant a base de  resines d'urea‐formol  i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

 

VERNÍS: 

Ha de  tenir  la consistència adequada per a  la seva aplicació amb brotxa. Ha de  fer córrer  la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

 ‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 ‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 5 h 

     ‐ Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
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‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56‐818):  Danys moderats 

 

 VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

 ‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 ‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 1 h 

     ‐ Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 ‐ Resistència a l'abrasió (UNE 56‐818):  Danys petits 

 ‐ Adherència i resistència a l'impacte: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 ‐ Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56‐814): Danys moderats   

 ‐ Resistència a la càrrega rodant (UNE 56‐815): Danys petits  

 ‐ Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56‐816): Danys petits  

 ‐ Resistència al ratllat (UNE 48‐173): Resistent 

‐ Resistència a la calor (UNE 48‐033):  Fins a 250°C 

 ‐ Resistència química: 

     ‐ A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
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     ‐ A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     ‐ A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     ‐ A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     ‐ Al xilol:  Cap modificació 

     ‐ Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     ‐ A l'aigua:  15 dies 

 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 ‐ 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 ‐ 8 h 

 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 ‐ 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 ‐ 12 h 

 

 

 VERNÍS D'UREA‐FORMOL: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 

 ‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 ‐ Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 ‐ Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 30 min 

     ‐ Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 ‐ Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

‐ Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 
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 BREA EPOXI: 

El component base, amb  l'envàs ple  i acabat d'obrir, no ha de  tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 

 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐ Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

‐ Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

 ‐ Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 ‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

 ‐ Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

 ‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 1 h 

     ‐ Totalment seca:  < 6 h 

‐ Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

‐ Rendiment per a una capa de 30 ‐ 40 micres:  > 4 m2/kg 

 Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117‐73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610‐68):  >= 150 h 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 1 h 

‐ Totalment seca:  < 18 h 
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 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 ‐ 50 micres:  > 4 m2/kg 

 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 45 min 

‐ Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres:  > 4 m2/kg 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

‐ Al tacte:  < 15 min 

‐ Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 ‐ 45 micres:  > 4 m2/kg 

 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 30 min 

     ‐ Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
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‐ Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  < 15 min 

     ‐ Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Gruix de la capa:  4 ‐ 10 micres 

 ‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 

 Pes específic:  13 kN/m3 

 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA‐FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel∙lícula líquida: 

‐ Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
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dipòsits durs ni flotació de pigments.  

‐ Ha  de  tenir  una  dilució  adequada  per  a  la  seva  aplicació  amb  brotxa. Ha de  fer  córrer  la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

‐ Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

 ‐ Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 ‐ Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     ‐ Al tacte:  30 min   ‐ 4 h 

     ‐ Totalment seca:  < 12 h 

‐ Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 

 Característiques de la pel∙lícula seca: 

‐ Adherència (UNE 48‐032):  <= 2 

 

 SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de 
impregnar bé les superfícies  poroses sense deixar pel∙lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge:  En  llocs  ventilats  i  no  exposats  al  sol,  dins  del  seu  envàs  tancat  i  sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

 

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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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

‐ Identificació del fabricant 

 ‐ Nom comercial del producte 

 ‐ Identificació del producte 

‐ Acabat, en el vernís 

‐ Codi d'identificació 

 ‐ Pes net o volum del producte 

 ‐ Data de caducitat 

 ‐ Instruccions d'ús 

 ‐ Dissolvents adequats 

 ‐ Límits de temperatura 

 ‐ Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 ‐ Toxicitat i inflamabilitat 

 ‐ Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

 ‐ Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

 ‐ Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en  la brea 
epoxi. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 

‐  El  control  de  recepció  de material  verificarà  que  les  característiques  dels materials  són 
coincidents amb  l’establert en el projecte  i plec de condicions. Aquest control s’estableix en 
tres punts bàsics: 

     ‐  Control  de  documentació:  documents  d’origen  (full  de  subministrament  i  etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides,  inclòs  la documentació  corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 

     ‐ Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que 
assegurin  el  compliment  de  les  característiques  tècniques  i  les  avaluacions  tècniques  de 
idoneïtat de compliment amb CTE. 

     ‐ Control de  recepció   mitjançant assaigs: En  cas que disposi de  la Marca AENOR, o altre 
legalment  reconeguda  a  un  país  de  la  UE,  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de 
recepció.  La  DF  sol∙licitarà  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al 
subministrament    rebut,  segons  control  de  producció  establert  en  la marca  de  qualitat  de 
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producte. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL∙ LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     ‐ Assaigs sobre pintura líquida: 

          ‐ Dotació de pigment 

          ‐ Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          ‐ Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          ‐ Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          ‐ Pes específic UNE‐EN ISO 2811‐1 

          ‐ Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          ‐ Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     ‐ Assaigs sobre pel∙lícula seca: 

          ‐ Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          ‐ Adherència  UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d’autocontrol. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Abans de començar l’ obra,  si varia el subministrament, i  per cada tipus diferent que arribi a 
l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 

     ‐ Temperatura d’inflamació INTA 160.232A 

     ‐ Índex d’anivellament INTA 160289 

     ‐ Índex de despreniment INTA 160.288 

     ‐ Temps d’assecat INTA 160.229 

     ‐ Envelliment accelerat INTA 160.605 

     ‐ Adherència UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d’autocontrol. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS  D’  INCOMPLIMENT  EN  IMPRIMACIÓ 
D’ELEMENTS METÀL∙LICS: 

No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En  cas  d’observar  deficiències  en  l’estat  de  conservació  d’  un  pot,  es  rebutjarà  la  unitat 
corresponent  i  s’incrementarà  la  inspecció,  en  primera  instància,  fins  al  20  %  dels  pots 
subministrats.  Si  es  continuen  observant  irregularitats,  es  passarà  a  controlar  el  100%  del 
subministrament.  

Els  assaigs  d’identificació  han  de  resultar  d’acord  a  les  es  pecificacions  del  plec  i  a  les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig 
sobre dues mostres més del mateix  lot, acceptant‐ne el conjunt sempre que els dos resultats 
estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 
PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de qualitat del 
fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només  s'acceptarà  el  lot,  quan  els  resultats  obtinguts  sobre  les  dues  mostres  resultin 
satisfactoris 

____________________________________________________________________________ 

B9 ‐  MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9E ‐  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 

B9E1 ‐   PANOTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9E13100. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça  prefabricada  feta  amb  ciment,  granulats  i  eventualment  amb  colorants,  per  a 
pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

‐ Panot gris per a voreres 

 ‐ Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral∙leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La  textura  i  el  color  no  han  de  presentar  diferè  ncies  significatives  respecte  de  qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó  , o bicapa, amb diferents tipus 
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de 
la norma UNE‐EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

‐ Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     ‐ Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     ‐ Classe 2 (marcat P): 

          ‐ Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          ‐ Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     ‐ Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

‐ Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     ‐ Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     ‐ Classe 2 (marcat P): 

          ‐ Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          ‐ Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     ‐ Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

‐ Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     ‐ Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     ‐ Classe 2 (marcat P): 

          ‐ Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
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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 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE‐EN  1339:2004  Baldosas  prefabricadas  de  hormigón.  Especificaciones  y  métodos  de 
ensayo. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol∙liciti,  la 
documentació  segü  ent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d’avaluació  de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 ‐ Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes  o  materials  de  la  classe  A1  conformement  a  la  Decisió  96/603/CE,  i  les  seves 
modificacions),  

 ‐ Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  

 ‐  Productes  per  a  ús  extern  i  acabat  de  carrers,  cobrint  àrees  externes  de  circulació  de 
vianants i de vehicles:   

     ‐ Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

‐ Identificació del fabricant o la fàbrica 

‐ Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 

‐  Identificació  del  producte  segons  la  classificació  de  la  norma  UNE‐EN  1339  i  els  valors 
declarats pel fabricant: 

     ‐ Dimensions nominals 

     ‐ Resistència climàtica 

     ‐ Resistència a flexió 

     ‐ Resistència al desgast per abrasió 

     ‐ Resistència al lliscament/patinatge 

     ‐ Càrrega de trencament 

     ‐ Comportament davant el foc 

‐ Referència a la norma UNE‐EN 1339 
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‐ Identificació del producte 

‐ Marcatge  CE  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els Reials Decrets  1630/1992  de  29  de 
desembre  i  1328/1995  de  28  de  juliol.  El  sí mbol  normalitzat  CE  s’ha  d’acompanyar  de  la 
següent informació: 

     ‐ Nom o marca identificativa del fabricant 

     ‐ Direcció registrada del fabricant 

     ‐ Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

     ‐ Referència a la norma EN 1339 

     ‐ El tipus de producte i l’ús o usos previstos 

     ‐ Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants  i vehicles,  incloses  les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     ‐ Resistència al trencament 

     ‐ Resistència al patinat/lliscament 

     ‐ Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     ‐ Reacció al foc 

     ‐ Resistència a la ruptura 

     ‐ Resistència al patinat/lliscament 

     ‐ Durabilitat 

     ‐ Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     ‐ Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 

     ‐ Inspecció visual del material,  identificació de  les marques corresponents (UNE‐EN 1339)  i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     ‐ Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE‐EN 1339) 

‐  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE‐EN 1339) 

     ‐ Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          ‐ Absorció d’aigua 

          ‐ Gelabilitat 

          ‐ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 

          ‐ Resistència al xoc 
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     ‐ Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          ‐ Resistència a flexió 

          ‐ Estructura 

          ‐ Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

‐ Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs  de  control  de  recepció.  La  DF  sol∙licitarà    en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs 
corresponents  al  subministra  rebut,  segons  control  de  producció  establert  en  la marca  de 
qualitat de producte. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a  l’atzar  segons  les  instruccions de  la DF    i els criteris de  la norma 
UNE‐EN 1339. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No  s’acceptaran  les peces que no  superin  la  inspecció   visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La  totalitat de  les peces  sobre  les que  es  realitza  el  control  geomè  tric, han de  complir  les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al  20%  de  les  peces  rebudes,  i  si  continuen  observant‐se  irregularitats,  fins  al  100%  del 
subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de les peces 
de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es 
podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant‐se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 

____________________________________________________________________________ 

BA ‐  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAS ‐   MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 

BASA ‐  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BASAUX19,BASAUX18. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Porta  tallafocs  formada per un conjunt de perfils  i mecanismes que  formen el bastiment  i  la 
porta. 

S'han considerat els materials següents: 
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‐ Fusta 

‐ Metàl∙lica 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta 
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta 
metàl∙lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 

En  les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col∙locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 

La qualitat de la serralleria col∙locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de 
permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 

Components: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Fusta RF‐30 ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Fusta RF‐60 ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo‐  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
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¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Fusta RF‐90 ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦            ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Metàl.lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Comportament al foc (UNE 23‐802): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Resistència ¦Resistència ¦Estabilitat ¦Estanquitat ¦Paraflames  ¦ 

¦  al foc    ¦  al foc    ¦  al foc    ¦  al foc    ¦            ¦ 

¦   (RF)     ¦  (min)     ¦  (min)     ¦  (min)     ¦  (min)     ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦    30      ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦  >= 30     ¦ 

¦    60      ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦  >= 60     ¦ 

¦    90      ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦  >= 90     ¦ 

¦   120      ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦  >= 120    ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 

Dimensions: 

Porta de una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 
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‐ Dimensions:  ± 1 mm 

‐ Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

‐ Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

‐ Planor:  ± 1 mm/m 

‐ Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 

PORTA DE FUSTA: 

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material 
de reblert. 

Els  perfils  de  fusta  no  han  de  tenir  nusos morts.  El  diàmetre  dels  nusos  vius  no  ha  de  ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector 
contra els fongs i els insectes. 

La  humitat màxima  dels  perfils  ha  de  ser  del  12%.  La  diferència  d'humitat  entre  les  fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%. 

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 

Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

 

PORTA METÀL∙LICA: 

El bastiment i la porta ha d'estar formada per perfils i mecanismes metàl∙lics. 

El  bastiment  ha  de  ser  d'acer  perfilat  de  gruix  >=  2  mm,  amb  els  elements  necessaris 
d'ancoratge.  Ha  d'incloure  els  golfos  soldats  per  a  penjar  les  fulles.  Els  muntants  s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge. 

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

‐ Porta d'una fulla:  >= 7 

‐ Porta de dues fulles:  >= 8 

Nombre de golfos: 

‐ Porta d'una fulla:  >= 2 

‐ Porta de dues fulles:  >= 4 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la 
tanqui correctament. 

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, 
per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha 
d'accionar amb una maneta. 
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament:  El  bastiment  ha  de  subministrar‐se  amb  les  traves  que  calguin  per  tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl∙lica, tot el conjunt haurà de tractar‐se 
amb una emprimació antioxidant. 

Emmagatzematge:  Protegit  de  les  pluges,  els  focus  d'humitat  i  les  zones  on  pugui  rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

____________________________________________________________________________ 

BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBA ‐   MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

BBA1 ‐  MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBA11000,BBA1M000. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

‐ Pintura reflectora 

 ‐ Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 

 PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B‐118 segons UNE 48‐103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En  agitar  el  producte,  el  contingut  de  l'envàs  s'ha  de  barrejar  amb  facilitat  fins  a  quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar‐se fàcilment per polvorització o 
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
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La  pel∙lícula  de  pintura  un  cop  aplicada,  ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  sense  grans  ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135‐202):  < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616‐67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48‐081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80‐100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48‐083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 

 Toleràncies: 

‐ Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

‐ Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

‐ Color (ASTM D 2616‐67, UNE 48‐103):  < 3 Munsell per a grisos 

‐ Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616‐67):  < 2 Munsell per a grisos 

‐ Consistència (UNE 48‐076):  ± 10 U.K. 

 ‐ Contingut en lligant (UNE 48‐238):  ± 2% 

 ‐ Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48‐178):  ± 1% 

‐ Densitat relativa (UNE 48‐098):  ± 2% 

 ‐ Poder de cubrició (UNE 48‐081):  <= 0,01 

 PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

 Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

‐ Sense pols:  30 min 

‐ Sec:  2 h 
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‐ Dur:  5 dies 

‐ Repintat:  >= 8 h 

 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

 Rendiment:  2,5 m2/kg 

 Toleràncies: 

‐ Pes específic:  ± 1 kN/m3 

‐ Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

 ‐ Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

  

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col∙locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 135200‐2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 
2: Materiales. Ensayos  

de laboratorio. 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides en les especificacions. 

‐ En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es 
podrà  prescindir  dels  assaigs  de  control  de  recepció.  La  DF  sol∙licitarà    en  aquest  cas,  els 
resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministra  rebut,  segons  control  de  producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 

‐ Per a  cada  subministrament,  s’exigirà   el  certificat de qualitat del  fabricant, on  constin els 
resultats dels assaigs següents: 
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     ‐ Punt d’inflamació (UNE 104281‐1‐12) 

     ‐ Envelliment artificial (UNE‐EN ISO 11507) 

     ‐ Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  

     ‐ Consistència (MELC 12.74) 

     ‐ Punt de reblaniment (UNE 135222) 

     ‐ Temps d’assecatge (MELC 12.71) 

     ‐ Estabilitat al calor (UNE 135222) 

     ‐ Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 

     ‐ Resistència al flux (UNE 135222) 

     ‐ Estabilitat (UNE 48083)  

     ‐ Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 

     ‐ Flexibilitat (MELC 12.93) 

     ‐ Resistència a la immersió en aigua ( UNE‐EN ISO 2812‐2) 

     ‐ Contingut de lligant (UNE 48238) 

     ‐ Contingut de pigment ( UNE‐EN ISO 591‐1) 

     ‐ Resistència als àlcalis (UNE‐EN ISO 2812‐2) 

     ‐ Densitat relativa (UNE‐EN ISO 2811‐1) 

  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als 
àlcalis (UNE‐EN ISO 2812‐1). 

  Sempre que no es  rebin aquests  resultats abans de  l’iniciï de  l’activitat, o que  la DF no els 
consideri  representatius,  el  contractista  haurà  de  realitzar  els  assaigs  corresponents,  al  seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200‐2. 

‐ En  funció del tipus de pintura,  la presa de mostres pels assaigs d’  identificació es realitzarà 
amb els següents criteris: 

     ‐ Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 

     ‐ Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 

     ‐ Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  

  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun 
assaig. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant, d’acord a les especificacions del plec. 
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Els  assaigs  d’identificació  han  de  resultar  conformes  a  les  especificacions.  En  cas 
d’incompliment,  es  repetirà  l’assaig  corresponent  sobre  les  dues  mostres  reservades, 
acceptant‐ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

 

BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBC ‐   ABALISAMENT 

BBC1 ‐  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC12902,BBC1GFJ2,BBC1R800,BBC1U275,BBC1U274,BBC1U250. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials  per  a  reforç    visual  de  la  senyalització  provisional  d’obres  en  carreteres,  amb  la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis 
de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Con de plà stic reflector 

‐ Tetrapode de plàstic reflector 

‐ Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

‐ Cinta d’abalisament reflectora o no 

‐ Garlanda reflectora 

‐ Garlanda lluminosa 

‐ Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

‐ Tanca metàl∙lica, móbil 

‐ Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir 
la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
106 

Ha  de  tenir  una  base  de  dimensions  suficients  per  garantir  l’estabilitat  del  con  i  la  seva 
col∙locació en posició vertical. 

 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el 
seu recanvi. 

La  llum  emesa  pel  senyal  ha  de  produir  un  contrast  lluminòs  adequat  a  l’entorn  a  on  va 
destinada,  en  funció  de  les  condicions  d’us  previstes.  La  intensitat  ha  de  garantir  la  seva 
percepció  inclus  en  condicions  climà  tiques  desfavorables  (pluja,  boira,  etc.),  sense  produir 
enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre 
el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No  ha  de  tenir  cops,  porus  ni  d'altres  deformacions  o  defectes  superficials  que  puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
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La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El  recobriment  de  zinc  ha  de  ser  homogeni  i  continu  a  tota  la  superfície.  No  ha  de  tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

‐ Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 ‐ Planor:  ± 1 mm/m 

‐ Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha  de  tenir  una  base  de  dimensions  suficients  per  garantir  l’estabilitat  del  elements  que 
formen la barrera i la seva col∙locació en posició vertical. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 

LLUMS: 

Subministrament:  Empaquetats  en  caixes,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud  i 
planor. 

Emmagatzematge:  Protegit  de  les  pluges,  els  focus  d'humitat  i  les  zones  on  pugui  rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

*  UNE‐EN  12352:2000  Equipamiento  de  regulación  del  tráfico.  Dispositivos  luminosos  de 
advertencia de peligro y balizamiento. 

____________________________________________________________________________ 

BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 ‐   SENYALS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM1EH52. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

‐ Amb pintura no reflectora 

 ‐ Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

 

 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar  format per  l'estampació d'una planxa   d'alumini o acer 
galvanitzat,  recoberta  amb  l'acabat  que  li  sigui  propi  de  pintura  no  reflectora,  o  làmina 
reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de 
ser aprovada per la DF. 

La  superfície  metàl∙lica  ha  de  ser  neta,  llisa,  sense  porus,  sense  corrosió  i  resistent  a  la 
intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
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Tindran  les  dimensions,  colors  i  composició  indicades  en  el  capítol  VI,  secció  4a  del 
"Reglamento de Circulación”. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció  i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats 
com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 
135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Les  plaques  de  planxa  d'acer  galvanitzat  compliràn  les  especificacions  de  les  normes  UNE 
135310 i UNE 135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No  ha  de  tenir  exfoliacions  visibles,  ni  bombolles,  ratllades,  picadures  o  punts  sense 
galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

 Gruix de la placa:  1,8 mm 

 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

‐ Els  colors han d'estar dins dels  límits  cromàtics  i de  factor de  luminància especificats  a  la 
norma UNE 135 331 

‐ L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

‐ La pel∙lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel∙lícula seca de pintura: 

‐ Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

‐ Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

‐ Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 

‐ Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

     ‐ Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

     ‐ A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
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‐ Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 

 ‐ Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

     ‐ No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

‐ Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

Toleràncies: 

‐ Compliran la Euronorma 143 

 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els  materials  retrorreflectants  utilitzats  en  senyals  i  rètols  verticals  de  circulació    es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

‐ Nivell de  retrorreflexió  1:  La  seva  composició  estarà  realitzada  a base de microesferes de 
vidre  incorporades  a  una  resina  o  aglomerant  transparent  i  pigmentat  amb  els  colors 
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a 
la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 

‐ Nivell de  retrorreflexió 2: La  seva composició estarà    realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel∙lícula externa, pigmentada amb els  colors apropiats,  i una 
resina o aglomerant  transparent amb  la pigmentació adequada.   Aquesta  resina, per  la part 
posterior, estarà   sellada  i dotada d'un adhesiu sensible a  la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

‐  Nivell  de  retrorreflexió  3:  La  seva  composició  estarà  realitzada  a  base  de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de 
reflexar  la  llum  incident  en  amplies  condicions  d'angularitat  i  a  les  distàncies  de  visibilitat 
considerades característiques per a  les diferents senyals  i rètols verticals, amb una  intensitat 
lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel∙lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La  làmina  reflectora  ha  de  ser  resistent  als  dissolvents  com  el  querosè,  la  turpentina,  el 
metanol, el xilol i el toluè. 

La  làmina  reflectora ha de  tenir un aspecte uniforme, brillant,  sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons  la norma UNE 135 350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
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Resistència a la calor (UNE 135‐330):  Ha de complir 

 Resistència al fred (UNE 135‐330):  Ha de complir 

 Resistència a la humitat (UNE 135‐330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135‐330):  Ha de complir 

 Resistència a la boira salina (UNE 135‐330):  Ha de complir 

 Envelliment accelerat (UNE 135‐330):  Ha de complir 

 Condicions de la làmina reflectora: 

‐ Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

‐ Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

‐ Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

‐  Intensitat  reflexiva  sota  pluja  artificial:  >=  90%  valor  original  (angle  divergència  0,2°  i 
incidència 0,5°) 

‐ Retracció: 

     ‐ Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

     ‐ Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

‐ Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

‐ Allargament: > 10% 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament:  Embalades  individualment  o  agrupades  en  embalatge  rígid  de  fusta  o 
metàl∙lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en  llocs  secs, ventilats  i  sense contacte directe 
amb el terra. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

*  Recomendaciones  para  el  empleo  de  placas  reflectantes  en  la  señalización  vertical  de 
carreteras. 1984. 

* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa 
de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

*  UNE  135330:1998  Señalización  vertical.  Señales metálicas  permanentes  retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

*  UNE  135331:1998  Señalización  vertical.  Señales  metálicas  permanentes.  Zona  no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per  a  cada  subministrador  diferent  i  tipus  de  senyal  o  cartell,  es  realitzaran  les  segü  ents 
comprovacions: 

‐ Inspecció   visual de  les senyals  i cartells,  identificació del fabricant  i recepció dels certificats 
de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 

‐  Comprovació  de  les  característiques  geomètriques  sobre  un  10  %  de  les  senyals 
subministrades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No  s’  acceptaran  els  senyals  que  no  arribin  acompanyats  dels  corresponents  certificats  de 
qualitat del fabricant. 

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de 
mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 
per a inspecció normal, segons la norma UNE 66‐020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 

____________________________________________________________________________ 
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BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM2 ‐   BARRERES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM2CBA0,BBM2U554. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Per a control d'accés a aparcaments 

 ‐ De seguretat flexible de doble ona 

 ‐ Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera  de  control  d'accés,  d'acer  laminat,  d'accionament  manual  i  sistema  de  bloqueig 
incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser  les especificades en el 
projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 
de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta de 
les  empreses  subministradores  de  tots  els  materials  utilitzats,  acompanyada  amb  els 
documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 

Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest haurà 
d’acompanyar el subministrament de  la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec. 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 
per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
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Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica a l projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135‐121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135‐121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE‐EN 10025‐2) 

Protecció de galvanització (UNE‐EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE‐EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE‐EN ISO 1461):  70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 

 Resistència  a  flexió  del  perfil  (Comprovació  de  la  fletxa  amb  suports  a  4 m,  una  cà  rrega 
situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície): 

‐ Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 

     ‐ Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 

     ‐ Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 

‐ Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 

     ‐ Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 

     ‐ Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 

Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

Toleràncies: 

‐ Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

‐ Desenvolupament del perfil: +6, ‐1 mm 

L'acer  utilitzat  per  a  fabricar  amortidors  i  elements  finals  de  la  barrera  ha  de  ser  de  les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de 
ser del tipus S235JR (UNE‐EN 10025‐2). 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a  l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 

En  la fabricació de  la peça s'han de complir  les prescripcions establertes en  la norma EHE‐08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE‐08) en funció de 
les classes d'exposició. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions fixades 
en les normes EHE‐08 i UNE‐EN 13369. 
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Les dimensions de  les peces han de ser  les especificades en el projecte, d'acord amb  la UNE 
135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han  de  tenir  un  aspecte  homogeni,  uniforme,  sense  fissures  ni  deformacions  o  d'altres 
defectes superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl∙lics cargolats. No s'admeten 
sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 

 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC‐08. Ha de ser del 
tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 

No  s’ha  d’utilitzar  ciment  aluminós  ni mescles  de  ciment  de  procedè  ncia  diferent.  L’ús  de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 

No  s’han  d’utilitzar,  ni  quan  es  pasta  ni  en  la  cura  del  formigó,  aigü  es  que  produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 

La  naturalesa  dels  granulats  i  la  seva  preparació  han  de  permetre  garantir  d’  adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 

Els  granulats  no  han  de  tenir  reactivitat  potencial  amb  els  àlcalis  del  ciment,  ni  s’  han  de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Toleràncies: 

‐ Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 ‐ Recobriment armadures:  ‐ 0 cm 

 ‐ Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 ‐ Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 ‐ Cocons:  <= 3/10 dm2 

‐ Fissures 

     ‐ Amplària:  <= 0,1 mm 

     ‐ Llargària:  <= 2 cm 
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2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer  laminat han de portar gravades en relleu  les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col∙locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col∙locar i 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 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por el que se aprueba  la  Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE‐08). 

*  UNE  135111:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*  UNE  135112:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 

 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* 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) 
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*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Recepció  i aprovació de  la documentació que justifica  les condicions exigides al fabricant de 
les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

‐ Controls de fabricació: 

     ‐ La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     ‐  L’inspector  enviat  ha  de  tenir  accé  s  als  registres  de  control  de  qualitat  on  figuren  les 
mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de  l’element corresponent. En el  transcurs 
d’aquesta  visita,  prèvia  al  començament  de  la  producció,  s’han  de  realitzar  els  controls 
següents: 

          ‐  Comprovació  de  l’homologació  del  producte,  de  la  fàbrica  i  dels  procediments  de 
fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO‐9002, i de la seva vigència. 

          ‐ Examen del Manual  i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que 
es destinen a  cada obra,  i  sobre  la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació  i  rebuig,  i 
tractament de les disconformitats. 

          ‐ Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar‐ne més. 

          ‐ Comprovació del marcat  identificador dels elements a  lliurar,  i de  la correspondència 
entre aquesta marca  i  la  identificació de  les proves a què   han estat  sotmesos els materials 
corresponents i les peces del lot. 

          ‐ Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          ‐ Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega 
de les peces. 

     ‐  Es  podran  realitzar  més  visites  a  fàbrica,  si  s’escau,  per  a  fer  un  nou  seguiment  i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      ‐ Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          ‐ Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la 
Directiva 89/106/CEE. 
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          ‐ Certificat CC  ‐ EHE, acreditatiu de  la conformitat del producte amb  les especificacions 
obligatòries de la Instrucció EHE‐08 

          ‐ Examen, comprovació  i contrast (si s’escau) de  la documentació que empara  l’entrega 
de  cada  lot,  incloent els  resultats dels  assaigs  corresponents a  característiques mecàniques, 
geomè  triques  i  altres  que  justifiquin  l’adequació  del  producte  a  les  exigències  del  plec  de 
condicions. 

          ‐  Inspecció  visual  de  les  peces,  examinant  el  seu  aspecte,  l’absència  de  danys  o 
imperfeccions, etc. 

          ‐ Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS  DE  CONTROL  EN  PERFILS  LONGITUDINALS  PER  BARRERES  DE  SEGURETAT 
FLEXIBLES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant,  i  recepció del  corresponent  certificat de qualitat on es garanteixen  les  condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

‐ Cada 256 m de barrera  flexible  (lot de control), es  realitzaran els  segü ents controls  sobre 
peces escollides al atzar: 

     ‐ Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça 
de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent 
el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 

‐  Comprovació  del  recobriment:  assaigs  d’adherència  i massa  del  recobriment  (mètodes  no 
destructius)  sobre  10  peces  del  lot  (assajos  d’adherència  conforme  UNE  37501  i  de 
recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 

‐  Comprovació  de  les  característiques  geomè  triques  del  perfil  sobre  10  peces  del  lot  (5 
mesures en cada peça) 

 ‐ Cada 2000 m de barrera  flexible  (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre 
peces escollides al atzar: 

     ‐  Identificació  del  tipus  d’  acer  de  la  barrera  (AP‐11),  segons  UNE‐EN  10111  (1 
determinació). 

En cas de que el material disposi de  la Marca AENOR, o una altra  legalment reconeguda a un 
país  de  la  UE,  s’ha  de  poder  prescindir  dels  assaigs  de  control  de  recepció.  La  DF  ha  de 
sol∙licitar,  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
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Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 

Les  comprovacions  geomè  triques  dels  perfils  es  realitzaran  sobre  la  barrera  abans  de 
galvanitzar. El control de  l’alçada del perfil  i  la  longitud total de  la barrera, es podrà realitzar, 
sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS  D’INCOM  PLIMENT  EN  BARRERES  I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

No s’ acceptaran els elements que  incompleixin alguna de  les condicions  indicades en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a  l’obra  sense el  certificat de garantia  i 
identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb 
les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte,  la seva addenda  i el Contracte 
que regula l’execució de les obres. 

INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONES  EN  CAS  D’INCOMPLIMENT  EN  PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

No  s’acceptarà  l’ú  s de materials que no arribin acompanyats del  corresponent  certificat de 
qualitat del fabricant. 

El  resultat  del  control  indirecte  del  gruix  serà  satisfactori  si  el  pes mig  dels  perfils  resulta 
superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que:  Q = (x ‐ P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n‐1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n‐1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 

En cas d’incompliment es podrà, a criteri de  la DF, ampliar  la mostra d’assaig (analitzar mé s 
peces), acceptant‐se el lot si es verifica la condició anterior. 

L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a 
les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha 
de ser superior al valor especificat,  i tots els valors  individuals mantenir‐se per sobre del 95% 
de dita especificació. 

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una 
peç  a, no  resulta  conforme  a  la norma UNE  135‐121,  es  rebutjarà dita peça  i  s’ampliarà  el 
control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  a 
controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

____________________________________________________________________________ 
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BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBMZ ‐   MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBMZ1C20. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

‐ Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

‐ Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

 ‐ Captallums per a barreres de seguretat 

 ‐ Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

 ‐ Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

 ‐ Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

 

SUPORTS: 

Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 
UNE‐EN ISO 1461. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Han  d’estar  preparats  per  a  la  unió  a  l’element  que  suporten  per  mitjà    de  cargols  o 
abraçadores. 

El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 

 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han 
de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE‐EN 10025‐2) 

Límit elàstic mínim: 

‐ Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

‐ 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

‐ 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
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Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 
galvanitzat en calent,   conforme a  la norma UNE 37507 en el cas de cargols  i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres elements. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

Protecció de galvanització (UNE‐EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Adherència del recobriment (UNE‐EN ISO 1461):   Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (UNE‐EN ISO 1461):  Ha de complir 

 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 

En  el  cas  de  suports  per  a  barreres  de  seguretat,  s’  utilitzaran  del  tipus  UPN  o  C,  en  les 
condicions  de  la  norma UNE  135‐122.  El  pal  C‐120  es  podrà  substituir  per  un  pal  de  perfil 
laminat UPN‐120 per a longitud de pal de 2,4 m. 

Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 

 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció  tancada, no massissa, d'acer  laminat  i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 

 Per  a  senyals  de  circulació,  els  suports  compliran  les  condicions  de  la  UNE  135312,  UNE 
135314. 

Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

‐ Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

‐ Gruix:  ‐10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

‐ Massa:  +8%; ‐6% 

Allargament fins a la ruptura: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 

¦ (mm) ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
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¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 

¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor  tipus  bionda,  format  per  un  perfil  d'acer  laminat  i  galvanitzat  en  calent,  per  a 
barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE‐EN 10025‐2) 

Protecció de galvanització (UNE‐EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE‐EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE‐EN ISO 1461):  70 micres 

 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums  de  forma  angular,  realitzat  amb  xapa  d'acer  laminat  i  galvanitzat  en  calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la 
seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE‐EN 10025‐2) 

Gruix:  3 mm 

 

 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

‐ Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

‐ Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

‐ Códi 1: retrorreflector de vidre 

‐ Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

‐ Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent 
a l’abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada 
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pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir 
les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE‐EN 1463‐1. 

El  contorn del  cos de  l’ element, no ha de  tenir  vores  afilades que puguin  comprometre  la 
seguretat de la circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament,  no  produeixi  un  perill  per  al  trànsit  ni  degut  a  l’element  arrencat  ni  degut  als 
elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 

Les  característiques  tècniques  de  l’element  han  de  ser  les  definides  en  la UNE‐EN  1463‐1  i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 

 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació  i galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 

 Compliran  les condicions de  la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de  tipus S235JR, segons 
UNE‐EN 10025. En elements d’unió  (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

‐ Cargols, femelles  i volanderes:   M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE‐EN 
24034) 

‐ Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

‐ Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135‐122 

‐ Qualitat dels cargols:  4.6 

‐ Femelles:  M16 (UNE‐EN 24034) 

Pas dels cargols:  Pas mètric 

Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 

Volandera:  M16 

Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 

Volanderes a la unió banda‐separador:  Rectangular 85x85 mm 
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TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal  en  forma  de  cua  d'oreneta  format  per  una  banda  d'acer  laminat  i  galvanitzat  en 
calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han 
de ser les especificades a la figura 13 UNE 135‐122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE‐EN 10025‐2) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les  sigles del  fabricant  i el  símbol de 
designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les  sigles del  fabricant  i el  símbol de 
designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les  sigles del  fabricant  i el  símbol de 
designació de l'acer. 

Emmagatzematge:  En  el mateix  lloc on  serà  col∙locat, de manera que no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 

CAPTALLUMS: 

Subministrament:  Empaquetats  en  caixes,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament:  Empaquetats  en  caixes.  A  l'exterior  hi  ha  d'haver  les  característiques  de 
l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat  d'elements  necessaris  per  a  realitzar  la  unió  d'una  barrera  al  tram  contigu  i  al  seu 
suport. 

 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS  I TERMINALS EN FORMS DE CUA 
DE PEIX: 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

*  Recomendaciones  para  el  empleo  de  placas  reflectantes  en  la  señalización  vertical  de 
carreteras. 1984. 

 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

*  UNE‐EN  1463‐1:1998  Materiales  para  señalización  vial  horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 

 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant,  i  recepció del  corresponent  certificat de qualitat on es garanteixen  les  condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐  Cada  2000  kg,  o  fracció,  de  suports  de  les mateixes  característiques  (lot  de  control),  es 
realitzaran els següents assaigs: 

     ‐ Característiques mecàniques:  resistència a  tracció  ,  límit elàstic  i allargament de  ruptura 
(UNE‐EN 10025). 

En cas de que el material disposi de  la Marca AENOR, o una altra  legalment reconeguda a un 
país  de  la  UE,  s’ha  de  poder  prescindir  dels  assaigs  de  control  de  recepció.  La  DF  ha  de 
sol∙licitar,  en  aquest  cas,  els  resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 

     ‐ Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel∙lícula de galvanitzat segons la 
norma UNE‐EN ISO 1461. 

     ‐ Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE‐EN ISO 1461)  

     ‐ Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

     ‐ Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel∙licula de galvanitzat segons la 
norma UNE‐EN ISO 1461. 

     ‐ Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE‐EN ISO 1461) 

     ‐ Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  les  instruccions de  la DF i els criteris de les normes de procediment  indicades 
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en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No  s’acceptarà  l’ú  s de materials que no arribin acompanyats del  corresponent  certificat de 
qualitat del fabricant. 

Els  resultats  dels  assaigs  d’identificació  compliran  les  condicions  del  plec.  En  cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà  l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant‐ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

____________________________________________________________________________ 

 

BF ‐  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF1 ‐  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 

BF11 ‐   TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF11B200. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs d'acer negre ST‐35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de  tenir una  secció  circular.  L'ovalitat  s'ha de mantenir dins dels  límits de  tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

La  superfície  no  ha  de  tenir  incrustacions,  esquerdes,  ni  ratats.  Es  poden  admetre  lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del procés de  fabricació, amb una amplària màxima de 
0,8 mm. 

Característiques dimensionals: 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Diàmetre  │  Diàmetre exterior │ Gruix de la paret (mm)│ 

│   tub     │      teòric (mm)   │    (DIN 2440)         │ 

│ (rosca    │────────────────────│───────────────────────│ 

│UNE 19‐009)│ Valor │ Tolerància │  Valor  │  Tolerància │ 

│───────────│───────│────────────│─────────│─────────────│ 

│    1/8"   │ 10,2  │   ± 0,4    │    2    │    ‐0,25    │ 
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│    1/4"   │ 13,5  │ +0,5/‐0,3  │   2,3   │    ‐0,30    │ 

│    3/8"   │ 17,5  │ +0,3/‐0,5  │   2,3   │    ‐0,30    │ 

│    1/2"   │ 21,3  │ +0,5/‐0,3  │   2,6   │    ‐0,30    │ 

│    3/4"   │ 26,9  │   ± 0,4    │   2,6   │    ‐0,30    │ 

│     1"    │ 33,7  │ +0,5/‐0,4  │   3,2   │    ‐0,40    │ 

│   1"1/4   │ 42,4  │ +0,5/‐0,4  │   3,2   │    ‐0,40    │ 

│   1"1/2   │ 48,3  │ +0,5/‐0,4  │   3,2   │    ‐0,40    │ 

│     2"    │ 60,3  │ +0,5/‐0,6  │   3,6   │    ‐0,50    │ 

│   2"1/2   │ 76,1  │ +0,5/‐0,8  │   3,6   │    ‐0,50    │ 

│     3"    │ 88,9  │ +0,6/‐0,9  │    4    │    ‐0,50    │ 

│     4"    │114,3  │ +0,7/‐1,2  │   4,5   │    ‐0,60    │ 

│     5"    │139,7  │ +1,1/‐1,2  │    5    │    ‐0,60    │ 

│     6"    │165,1  │ +1,4/‐1,2  │    5    │    ‐0,60    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Llargària:  4 ‐ 8 m 

 Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST‐35 

 Resistència a tracció de l'acer ST‐35 (DIN 1629):  350 ‐ 450 N/mm2 

Composició química de l'acer ST‐35 (DIN 1629): 

‐ Carboni:  <= 0,18% 

‐ Fòsfor:  <= 0,05% 

‐ Sofre:  <= 0,05% 

 Pressió de treball (UNE 19‐002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19‐002):  >= 32 bar 

 Toleràncies: 

Llargària: 

‐ Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, ‐ 0 mm 

‐ Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, ‐ 0 mm 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

Han de quedar protegits de les humitats. 

S'han d'apilar horitzontalment i paral∙lelament sobre superfícies planes. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium‐weight suitable for screwing. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

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. 

‐ 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). 

‐ Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

‐ Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 

‐ 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 les especificacions del projecte i no estigui 
adequadament identificat. 

____________________________________________________________________________ 
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BF ‐  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFW ‐   ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFW11B20. 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt  d'accessoris  per  a  tubs  i  per  a  recobriments  aïllants  de  tubs  (colzes,  derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en  instal∙lacions d'edificació  i d'urbanització per a  la total execució 
de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material,  la seva qualitat  i  les característiques  físiques, mecàniques  i dimensionals, han de 
ser  compatibles amb  les del  tub,  i no han de  fer disminuir  les d'aquest 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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BG ‐  MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3 ‐   CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

BG31 ‐  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG31D570,BG319350. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal∙lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

‐ Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

‐ Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE)  i coberta de material  lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió 
de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

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. 

Les característiques  físiques  i mecàniques del conductor han de complir  les normes UNE 21‐
011 i UNE 21‐022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La  forma  exterior  dels  cables  multipolars  (reunits  sota  una  coberta  única)  ha  de  ser 
raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089‐1): 

‐ Cables unipolars:  

‐ Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
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‐ Com a conductor neutre: Blau 

‐ Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

‐ Cables bipolars:  Blau i marró 

‐ Cables tripolars: 

‐ Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

‐ Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

‐ Cables tetrapolars: 

‐ Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

‐ Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

‐ Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD‐603 (1)): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5‐16¦25‐35¦ 50 ¦70‐95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE‐HD 603‐1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

‐ Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

‐ Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

‐  Gruix  de  l'aïllament  (UNE_HD  603):    >=  valor  especificat  –  (0,1  mm  +  10%  del  valor 
especificat) 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX‐3 segons UNE HD‐603‐1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV‐18 segons UNE HD‐603‐1. 

Ha  de  ser  de  color  negre  i  ha  de  portar  impresa  una  franja  longitudinal  de  color  per  a  la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX‐3 segons UNE HD‐603‐1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
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de complir les especificacions de la norma UNE 21123‐4. 

Ha  de  ser  de  color  verd  i  ha  de  portar  impresa  una  franja  longitudinal  de  color  per  a  la 
identificació de la secció dels conductors de fase. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

UNE‐HD 603‐1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011‐2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE‐EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 

* UNE 21089‐1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE  21123‐2:1999  Cables  eléctricos  de  utilización  industrial  de  tensión  asignada  0,6/1  kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1‐K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE  21123‐4:2004  Cables  eléctricos  de  utilización  industrial  de  tensión  asignada  0,6/1  kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
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5.‐ CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Tipus de conductor 

 ‐ Secció nominal 

 ‐ Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 ‐ Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Sol∙ licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

‐ Control de la documentació tècnica subministrada. 

‐ Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

‐ Control final d’identificació 

‐ Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica 
en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

‐ Assaigs: 

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure 
o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

     ‐ Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     ‐ Resistència d’aïllament (REBT) 

     ‐ Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     ‐ Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     ‐ Extinció de flama (UNE‐EN 50266) 

     ‐ Densitat de fums UNE‐EN 50268 / UNE 21123) 

     ‐ Despreniment d'halògens (UNE‐EN 50267‐2‐1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A  la  següent  taula  s’especifica  el nombre de  controls  a  efectuar.  Els  assaigs  especificats  (*) 
seran  exigibles  segons  criteri  de  la  DF  quan  les  exigències  del  lloc  ho  determini  i  les 
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     ‐ Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     ‐ Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     ‐ Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     ‐ Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció) 

     ‐ Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
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recepció) 

     ‐ Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 
(exigit a recepció) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per  a  la  realització  dels  assaigs,  s’escollirà  aleatòriament  una  bovina  del  lot  d’entrega,  a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es  realitzarà   un  control extensiu de  la partida objecte de  control,  i  segons  criteri de  la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 

____________________________________________________________________________ 

 

BZ ‐  FAMÍLIA Z 

BZBZ1 ‐ Ventilador JZR 7‐22/2 (400ºC‐2h) compost per: 

‐ Carcassa de ventilador d'acer al carboni 

‐ Rodete 

‐ Amortiguador de soroll acer al carboni L=1525mm 

‐ Conjunt de sustentació estandard. inox 316L 

‐ Conjunt de sistema de seguretat inox 316 

‐ Anclatges 

‐ Protecció anticorrosiva 

‐  Motor  elèctric  d'alta  eficiència  IE2,  22kw‐2polos‐50Hz‐IP55  400V‐classe  H(400º‐2h)  amb 
sondes de protecció de temperatura, doble PTC en davanats i sondes PT100 en rodaments. 

‐ Detector de vibracions de sortida 4‐20mA 

‐ Documentació tècnica. 

Ventilador JZR 7‐22/2 (400ºC‐2h) compost per: 

‐ Carcassa de ventilador d'acer al carboni 

‐ Rodete 

‐ Amortiguador de soroll acer al carboni L=1525mm 

‐ Conjunt de sustentació estandard. inox 316L 

‐ Conjunt de sistema de seguretat inox 316 

‐ Anclatges 

‐ Protecció anticorrosiva 

‐  Motor  elèctric  d'alta  eficiència  IE2,  22kw‐2polos‐50Hz‐IP55  400V‐classe  H(400º‐2h)  amb 
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sondes de protecció de temperatura, doble PTC en davanats i sondes PT100 en rodaments. 

‐ Detector de vibracions de sortida 4‐20mA 

‐ Documentació tècnica. 

____________________________________________________________________________ 
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D ‐   ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 ‐  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 ‐   FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 ‐  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060M022. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua  i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els  components  del  formigó,  la  seva  dosificació,  el  procés  de  fabricació  i  el  transport  han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE‐08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

‐ Consistència seca:  0 ‐ 2 cm 

‐ Consistència plàstica:  3 ‐ 5 cm 

‐ Consistència tova:  6 ‐ 9 cm 

‐ 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 
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2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a  l'elaboració  i  la utilització de  formigons,  la  temperatura ambient ha d'estar entre 5°C  i 
40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col∙locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua 
abans d'introduir‐la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

____________________________________________________________________________ 

  

D0 ‐  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 ‐   MORTERS I PASTES 

D070 ‐  MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0701821,D070A8B1. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

	
139 

‐ 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 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. 
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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. 

____________________________________________________________________________ 

D0 ‐  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B ‐   ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B27100,D0B2A100. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barres,  conjunts  de  barres  o malles muntades,  tallades  i  conformades,  per  a  elements  de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a  les 
seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés 
de  tall  no  ha  d’alterar  les  característiques  geomètriques  o  mecà  niques  dels  productes 
utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

‐ Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     ‐ Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     ‐ Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
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+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,   s'admeten diàmetres de doblegament  inferiors per als diàmetres <= 
12 mm, que han de complir: 

‐ No han d’aparèixer principis de fissuració. 

‐ Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o 
punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 
D. 

 L’acer  redreçat no ha de  tenir una  variació  significativa  en  les  seves propietats,  s’admeten 
variacions dins dels límits següents: 

‐ Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

‐ Alçària de la corruga:   

     ‐ Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     ‐ Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

‐ Llargària en barres tallades o doblegades: 

     ‐ L <= 6000 mm:  ‐ 20 mm, + 50 mm 

     ‐ L > 6000 mm:  ‐ 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

‐ Llargària en estreps o cèrcols: 

     ‐ Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     ‐ Diàmetres > 25 mm:  ‐ 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 

‐ Diferència entre llargàries dels costats paral∙lels de l’element:  <= 10 mm 

 ‐ Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

 

2.‐ CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de  l’armadura, elaborats per  la  instal∙lacio de 
ferralla.  

El  doblegat  de  les  armadures  s’ha  de  fer  a  temperatura  ambient, mitjançant  doblegadores 
mecà niques  i  a  velocitat  constant,  amb  l’ajut de mandrí, de manera que  es  garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o  trencaments  en  les  barres.  En  cas  de  desdoblegament  d'armadures  en  calent,  s'ha  de 
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prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en  la zona del 
colze. 

El  redreçat    de  l’acer  subministrat  en  rotlle,  s’ha  de  fer  amb  maquinària  específica  que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE‐08. 

El  tallat  de  barres, malles  o  filferros  s’ha  de  realitzar  per mitjans manuals  (cisalla,  etc.)  o 
maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg  de  pes  necessari  elaborat  a  l'obra,  calculat  amb  el  pes  unitari  teòric  o  qualsevol  altre 
expressament acceptat per la DF. 

Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  de  material  com  a  conseqüència  de  les  operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a  l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  de  material  com  a  conseqüència  de  les  operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

____________________________________________________________________________ 
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F ‐   PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 ‐  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 ‐  DEMOLICIONS 

F213 ‐   DEMOLICIONS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2131353,F213NT15. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures  i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

‐ Mitjans manuals 

‐ Martell picador 

‐ Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Maçoneria 

‐ Obra ceràmica 

‐ Formigó en massa 

 ‐ Formigó armat 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics 

‐ Trossejament i apilada de la runa 

‐ Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials  han  de  quedar  apilats  i  emmagatzemats  en  funció  de  l'ús  a  que  es  destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de  treball que ha de  ser aprovat per  la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

‐ Mètode d'enderroc i fases 

‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

‐ Cronograma dels treballs 

‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que  la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució  dels  treballs  no  han  de  produir  desperfectes,  molè  sties  o  perjudicar  les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 
cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan  l'enderrocament  pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matè  ria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

FONAMENTS: 

L'element  per  a  enderrocar  no  ha  d'estar  sotmès  a  l'acció  d'elements  estructurals  que  li 
transmetin càrregues. 
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MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col∙locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 

Si  es  preveuen  desplaçaments  laterals  de  l'element,  cal  apuntalar‐lo  i  protegir‐lo  per  tal 
d'evitar‐ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a  l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de carreteras y puentes  relativos a  la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*  Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la 
Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 

 

F2 ‐  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 ‐  DEMOLICIONS 

F214 ‐   ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2145195Z,F214V015,F214N002,F214N001. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc  d'elements  estructurals,  amb mitjans mecànics,  amb  càrrega manual  i mecànica 
sobre camió. 

S'han considerat els materials següents: 

‐ Maçoneria 
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‐ Obra ceràmica 

‐ Formigó en massa 

 ‐ Formigó armat 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

‐ Tall d'armadures i elements metàl∙lics 

‐ Trossejament i apilada de la runa 

‐ Càrrega de la runa sobre el camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar‐ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials  han  de  quedar  apilats  i  emmagatzemats  en  funció  de  l'ús  a  que  es  destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de  treball que ha de  ser aprovat per  la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

‐ Mètode d'enderroc i fases 

‐ Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

‐ Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

‐ Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

‐ Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

‐ Cronograma dels treballs 

‐ Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que  la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

Els  elements  no  estructurals  (revestiments,  divisions,  tancaments,  etc.),  s'han  de  demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element  per  a  enderrocar  no  ha  d'estar  sotmès  a  l'acció  d'elements  estructurals  que  li 
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transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal∙lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de  senyalar els elements que hagin de  conservar‐se  intactes,  segons  s'indiqui en  la D 
ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució  dels  treballs  no  han  de  produir  desperfectes,  molè  sties  o  perjudicar  les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 
cm i la seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si  es  preveuen  desplaçaments  laterals  de  l'element,  cal  apuntalar‐lo  i  protegir‐lo  per  tal 
d'evitar‐ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  etc.)  o  quan  l'enderrocament  pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a  l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matè  ria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de carreteras y puentes  relativos a  la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*  Orden  de  10  de  febrero  de  1975  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  de  la 
Edificación: NTE‐ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

____________________________________________________________________________ 
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F2 ‐  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 ‐  MOVIMENTS DE TERRES 

F221 ‐   EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2211020,F2211030,F221AA20. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Neteja i esbrossada del terreny 

‐ Excavació per a esplanació del terreny 

‐ Excavació per a caixa de paviment 

‐ Excavació per a rebaix 

‐ Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

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

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació dels punts topogràfics 

‐ Excavació de les terres 

‐ Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació dels punts topogràfics 

‐ Protecció dels elements que s’han de conservar 

‐ Retirada de la capa superficial del terreny (10‐15 cm) amb la vegetació i la brossa 

‐ Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació de les referències topogràfiques externes 

‐ Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

‐ Introducció del morter a les perforacions 

‐ Trossejat de les restes amb martell trencador 

‐ Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
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CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar‐se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es  considera  que  la  càrrega  de  terres  sobre  camió  és  directa  quan  l’existència  de  rampa  o 
d’altres condicionants de  l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin  l’excavació  i  la 
càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o 
d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar  limitat pel  sector de  terreny destinat a  l'edificació  i  la zona 
influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres,  de  plantes,  de  deixalles  i  d'altres  elements  existents,  sense  fer  malbé  les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els  forats existents  i els que resultin de  les operacions d'esbrossada  (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de 
compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 

 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions  s'aplica en grans  superfí  cies,  sense que hi hagi  cap  tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
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L'excavació per  a  caixes de paviments  s'aplica  en  superfí  cies petites o mitjanes  i  amb  una 
profunditat  exactament  definida,  amb  lleugeres  dificultats  de  maniobra  de  màquines  o 
camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les  terres  que  determini  la  DF  s'han  de  conservar  en  una  zona  a  part.  La  resta  s'ha  de 
transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 100 mm 

 ‐ Nivells: + 10 mm, ‐ 50 mm 

‐ Planor:  ± 40 mm/m 

 ‐ Angle del talús:  ± 2° 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos  (terrenys  inundats, olors de gas,  restes de construccions, etc.)  s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

‐ Amplària:  >= 4,5 m 

‐ Pendent: 

     ‐ Trams rectes:  <= 12% 

     ‐ Corbes:  <= 8% 

     ‐ Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

‐ El talús ha de ser fixat per la DF. 

 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar‐les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
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S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de  les perforacions  i del procés del reblert amb morter  i extracció de  la 
roca. 

En fer  les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés  aquest  cas,  cal  evitar  l'ús  de  barrines  percussores  i  fer  els  forats  exclusivament  per 
rotació.  

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat  segons  les especificacions de  la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils  transversals  del  terreny  aixecats  abans  de  començ  ar  les  obres  i  els  perfils  teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No  s'ha  d'abonar  l'excés  d'excavació  que  s'hagi  produït  sense  l'autorització  de  la  DF,  ni  la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat  totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. 

____________________________________________________________________________ 
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F2 ‐  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 ‐  MOVIMENTS DE TERRES 

F222 ‐   EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2226243. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal∙lacions, realitzades 
amb mitjans mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

‐ Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 

‐ Excavació de les terres 

‐ Càrrega de  les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a  la vora de  la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de  tenir  la  forma  i  les dimensions especificades en  la DT, o en el  seu 
defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
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La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

‐ Planor:  ± 40 mm/m 

 ‐ Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

‐ Nivells:  ± 50 mm 

‐ Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi  ha  d'haver  punts  fixos  de  referència  exteriors  a  la  zona  de  treball,  als  quals  s'hi  han  de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

‐ Amplària:  >= 4,5 m 

‐ Pendent: 

     ‐ Trams rectes:  <= 12% 

     ‐ Corbes:  <= 8% 

     ‐ Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

‐ El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de  l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de  lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col∙locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè 
ncia  local diferent de  la resta, com ara roques, restes de  fonaments, bosses de material tou, 
etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar  sempre que consti al projecte  i quan ho determini  la DF.   L'estrebada ha de 
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complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 

‐ S'hagi de treballar a dins 

 ‐ Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 ‐ Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar‐la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s’  han  de mantenir mentre  durin  els  treballs  de  fonamentació.  Caldrà  verificar  en  terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos  (terrenys  inundats, olors de gas,  restes de construccions, etc.)  s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes 
condicions de seguretat suficients. 

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matè  ria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar‐les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser  la mínima possible, de  les mateixes 
existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han  de mantenir  els  dispositius  de  desguàs  necessaris,  per  tal  de  captar  i  reconduir  els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat  segons  les especificacions de  la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils  transversals  del  terreny  aixecats  abans  de  començ  ar  les  obres  i  els  perfils  teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No  s'ha  d'abonar  l'excés  d'excavació  que  s'hagi  produït  sense  l'autorització  de  la  DF,  ni  la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir‐lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt 
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat  totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB‐SE‐C. 

 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de  septiembre de 1989 por  la que  se modifica  el  articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de carreteras y puentes  relativos a  la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por  la que se aprueban determinadas  Instrucciones Técnicas 
complementarias  relativas a  los  capítulos  IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

____________________________________________________________________________ 

 

F2 ‐  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 ‐  MOVIMENTS DE TERRES 

F226 ‐   TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F226V010. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa  i compactació de  terres per  tongades de diferents materials, en zones de dimensions 
que permeten  la utilització de maquinà  ria, amb  la  finalitat d'aconseguir una plataforma de 
terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 
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‐ Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

 ‐ Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

 ‐ Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

‐ Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

 ‐ Situació dels punts topogràfics 

 ‐ Execució de l'estesa 

 ‐ Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

 ‐ Compactació de les terres 

 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

‐ Posada en obra en condicions acceptables 

‐ Estabilitat satisfactòria 

‐ Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del 
PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 
zones laterals). 

En  la  zona  del  nucli,  l'ús  de  sòls  expansius,  colapsables,  amb  guix,  amb  sals  solubles,  amb 
matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat 
en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A  més  dels  sòls  naturals,  es  podran  utilitzar  terres  naturals  provinents  d’excavació  o 
d’aportació,  i  a  més,  també  es  podran  fer  servir  els  productes  provinents  de  processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura inicial 
de  la mostra  al  realitzar  l’  assaig  segons NLT 254  i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es 
podran  utilitzar  en  fonaments  sempre  que  es  realitzi  un  estudi  especial  que  defineixi  les 
disposicions  i cures a adoptar per al seu ús, depenent de  la funcionalitat del terraplè, el grau 
de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 

S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un  contingut  superior  al 1%,  s’hauria de  realitzar un estudi especial  aprovat pel Director d’ 
obra per a autoritzar el seu ús. 
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Quan  el  terraplè  pugui  estar  subjecte  a  inundacions  nomé  s  es  podran  utilitzar  terres 
adequades o seleccionades. 

No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada  tongada ha de  ser  l'adequat per  tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 

L'acord  amb  zones  de  desmunt  en  sentit  longitudinal  i  transversal,  ha  de  ser  suau,  amb 
pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

 

TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

‐ Fonament, nucli i zones exteriors: 

     ‐ Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     ‐ Resta de sòls :  >= 30 MPa 

‐ Coronament: 

     ‐ Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     ‐ Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

‐ Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

‐ Nivells: 

     ‐ Zones de vials:  ± 30 mm 

     ‐ Resta de zones:  ± 50 mm 

‐  Grau  d'humitat  desprès  de  la  compactació  (desviació  respecte  al  nivell  òptim  de  l'assaig 
Pròctor): 

     ‐ Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  ‐ 2%,  + 1% 

     ‐ Sòls expansius o colapsables:  ‐ 1%,   + 3% 

CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 
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‐ Replanteig:  ± 100 mm 

 ‐ Planor:  ± 20 mm/m 

 

 SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè  la part que està per sota de  la superfície original del 
terreny  i que ha estat buidada en  l’esbrossada o  al  fer una excavació  addicional degut  a  la 
presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En  els  fonaments,  s’utilitzaran  sò  ls  tolerables,  adequats  o  seleccionats,  sempre  que  les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que  les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut 
d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 2% 
de  matèria  orgànica;  per  a  un  contingut  superior,  s’haurà  de  realitzar  un  estudi  especial 
aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m  

 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En  el  nucli,  s’utilitzaran  sòls  tolerables,  adequats  o  seleccionats,  sempre  que  l’í  ndex  CBR, 
corresponent  a  les  condicions  de  compactació  de  posada  en  obra,  sigui  CBR  >=  3  (UNE 
103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser 
que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 

L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG‐3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un  inflament  lliure superior al 3% al realitzar  l’assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli  sempre que es  realitzi un estudi 
especial que defineixi  les disposicions  i cures a adoptar durant  la construcció, depenent de  la 
funcionalitat del terraplè,  les caracterí stiques de permeabilitat de  la coronació  i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S’hauran de compactar  lleugerament per  la part humida, amb relació a  la humitat òptima de 
l’assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i 
a més, el contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 

‐ 0,2‐2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 

‐ 2‐5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

‐ 5‐20%: Quan el nucli formi una massa compacta  i  impermeable,  i es disposi de mesures de 
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drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En  la  coronació,  s’utilitzaran  sòls adequats o  seleccionats,  sem pre que  la  seva  capacitat de 
suport sigui l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No  s’han d’utilitzar  sòls expansius o col∙lapsables, però  sí que es podran  fer  servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col∙lapsable, o amb un contingut de mé s del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut 
d’aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En  la  coronació del  terraplè es podran utilitzar  sòls que  continguin  fins a un 1% de matèria 
orgànica. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de  treball que ha de  ser aprovat per  la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

‐ Maquinària prevista 

‐ Sistemes de transport 

‐ Equip d'estesa i compactació 

‐ Procediment de compactació 

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. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l’escarificació  
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst  i sobretot en  les condicions òptimes 
per  estar  el  menor  temps  possible  exposats  als  efectes  climatològics  quan  no  s’utilitzin 
proteccions. 
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En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col∙locar les capes inicials amb el gruix 
mí nim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral∙leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o  làmines geotè xtils per  facilitar  la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els  equips  de  transport  i  d'estesa  han  d'operar  per  capes  horitzontals,  en  tot  l'ample  de 
l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i 
la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han  de  mantenir  els  pendents  i  dispositius  de  desguàs  necessaris  per  tal  d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació  o  recrescuda  de  terraplens  existents  s'ha  de  fer  de  forma  escalonada  o  amb 
d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  exigits 
en  la  DT,  considerant  el  tipus  de  material,  el  seu  grau  d'humitat  inicial  i  les  condicions 
ambientals de l'obra. 

Si  es  necessària  la  humectació  ,  un  cop  estesa  la  tongada,  s'ha  d'humitejar  fins  arribar  al 
contingut  òptim  d'humitat,  de  manera  uniforme  ja  sigui  a  la  zona  de  procedència,  a 
l’apilament, o a  les tongades, sense que es formin embassaments,  i fins a obtenir un mí nim 
del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

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. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar  afegint  la  tongada  següent mé  s  seca,  de  forma  que  l'humitat  resultant  sigui 
l'adient. 

Quan  s'utilitzi  corró  vibratori per  a  compactar, ha de donar‐se  al  final unes passades  sense 
aplicar‐hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció  
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per  sobre de  les  capes en execució,  fins que  la  compactació 
s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de  l'entorn davant  la possible acció erosiva o sedimentaria 
de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matè  ria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de  localitzar  les à  rees  inestables amb ajuda d'un  supercompactador de 50  t,  segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè 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.  

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de carreteras y puentes  relativos a  la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

‐ Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 

‐  Control  de  l’estesa:  comprovació    visual  del  gruix  i  amplada  de  les  tongades  d’execució  i 
control de la temperatura ambient. 

‐ Humectació o dessecació d’una tongada. 

‐ Control de compactació d’una tongada. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’ha de   considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral  i no  la 
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berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació  exigit, 
els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir   els criteris que en cada cas,  indiqui  la DF. Els punts de control de densitat  i 
humitat han d’estar   uniformement repartits en sentit  longitudinal  i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 

 

CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No  es  podrà  iniciar  l’execució  del  terraplè    sense  corregir  els  defectes  observats  a  la  base 
d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció‐compactació”, la inspecció visual té una 
importància  fonamental  en  el  control  dels  terraplens,  tant  a  nivell  de materials  com  per  a 
l’estesa. 

El contingut d’humitat de  les capes compactades no serà   causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat  (segon cicle) obtingut a  la placa de càrrega ha de complir  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 

 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de  la mostra. Com a mínim, el 
70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s’ha de  treballar   sobre  tota  la  tongada afectada  (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament  localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol  altre  cas  d’execució  incorrecta  serà    responsabilitat  del  Contractista,  i  la  seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s’hagin produït. 

____________________________________________________________________________ 

 

F3 ‐  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F3D ‐   MICROPILONS 

F3D1 ‐  EXECUCIO DE MICROPILONS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F3D14112. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema 
mecànic desplaçable per l'interior d'una entubació recuperable. 
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S'han considerat els diàmetres següents: 

‐ 80 mm 

 ‐ 100 mm 

 ‐ 125 mm 

 ‐ 150 mm 

 ‐ 175 mm 

 ‐ 200 mm 

 ‐ 250 mm 

 S'han considerat els armats següents: 

‐ Tub d'acer ST‐35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret 

 ‐ Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m 

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

‐ Perforació 

‐ Col∙locació de l'armadura 

‐ Injecció de morter de ciment 

Si  la partida ho especifica es considera que un 25% de  la  llargària de  la perforació requereix 
utilitzar mètodes especials per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó). 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny 
prevista a la DT. 

La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT. 

La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. 

La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat. 

No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc 
de la corrosió de l'armadura. 

Els  components  de  la  beurada:  aigua,  à  rids,  additius  i  ciment,  compliran  les  condicions 
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 

L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. 

El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT. 

Proporció beurada de ciment/aigua:  >= 2 

Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m 

 Pressió final d'injecció:  >= 2 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 
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‐ Replanteig dels eixos: 

     ‐ Sobre paraments de formigó:  ± 5 cm 

     ‐ Superfícies d'excavació o rebliment:  ± 10 cm 

     ‐ Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm 

‐ Inclinació:  6% de la llargària del piló 

 ‐ Profunditat:  ‐ 0 cm 

  

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

S’ha  d’establir  la  fórmula  de  treball  de  la  beurada,  que  ha  d’incloure    com  a mínim,  les 
següents dades: 

‐ La granulometria dels àrids. 

‐ La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 

‐ La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

‐ La consistència de la beurada. 

‐ Característiques d’estabilitat. 

‐ El temps de mescla i amassat. 

L'execució del micropilot consta de tres fases: 

‐ Perforació 

‐ Preparació i col∙locació de tubs 

‐ Injecció de la beurada 

El formigonament s'ha de fer en tres fases: 

‐  Introducció de  la beurada pels buits  inferiors del  tub per a omplir  l'espai entre el  tub  i el 
terreny 

 ‐ Una vegada adormida  la primera  injecció,  s'ha d'injectar a pressió a  través de  les vàlvules 
inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment de càrregues a la punta del piló 

 ‐ Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu‐re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior 
del tub 

 Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la 
beina. 

‐ Defectes fí sics (sobre 6 peces de cada lot): 

     ‐ Resistència a la flexió (UNE EN 538) 

     ‐ Resistència a l'impacte (UNE EN1304) 

     ‐ Permeabilitat ( UNE EN 539‐1) 
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     ‐ Resistència a la gelada (UNE EN 539‐2) 

     ‐ Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP) 

 La  beurada  no  ha  de  tenir  grumolls  ni  bombolles  d'aire.  Per  a  evitar‐ho  s'han  d'intercalar 
filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció. 

L’amasada s’ha de fer mecànicament. 

Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix. 

Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. 

La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 

Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 

Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents: 

‐ Data d'execució 

 ‐ Diàmetre 

 ‐ Fondària assolida 

 ‐ Volum de beurada realment utilitzada 

 ‐ Armadures utilitzades 

 ‐ Estrats del terreny atrevessats 

 ‐ Fondària de l'encastament per punta, si correspon 

  

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m  de  fondària  realment  executat,  amidat  segons  les  especificacions  de  la  DT,  comprovat  i 
acceptat expressament per la DF. 

El preu inclou la perforació, subministrament i col∙locació del tub i de les injeccions. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

‐  Control  de  fabricació  de  la  mescla:  determinació  diària  del  temps  d’amasat,  relació 
aigua/ciment i quantitat d’additiu. 
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‐  Abans  de  l’inici  de  les  obres,  i  cada  10  dies  en  el  transcurs  de  la  seva  execució,  s’ha  de 
realitzar: 

     ‐ Confecció  i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes  (160x40x40 mm) de beurada de 
ciment, segons UNE EN 1015‐11. 

‐ Comprovació del replanteig d’un 10 % dels micropilons. 

‐ Control de les condicions del conducte en el que s’ha d’injectar la beurada. 

‐ Durant el procés d’execució s ’han de realitzar, cada dia, els següents controls: 

     ‐ Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l’inici de la injecció. 

     ‐ Control del procés d’injecció. 

     ‐ Control  temperatura ambient màxima  i mínima, els dies que es  faci  injecció,  i en  les 48 
hores successives, especialment en temps fred. 

OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS: 

‐ Comprovació del replanteig d’un 10 % dels micropilons. 

‐ Inspecció visual de l’estat dels tubs abans de la injecció 

 

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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA: 

No s’ha d’acceptar la beurada de ciment  si no es compleixen les especificacions indicades. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS: 

Correcció, per part del  contractista, de  les  irregularitats observades abans de  la  injecció del 
micropiló. 

____________________________________________________________________________ 

  

F3 ‐  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F3G ‐   PANTALLES 

F3G5 ‐  PERFORACIO I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F3G5U045,F3G5N064. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins 
a 120 cm d'amplada i formigonament de l'element. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Execució de la perforació 

‐ Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas 

‐ Col∙locació dels perfils per a formar els junts entre panells 

‐ Abocada del formigó una vegada col∙locada l’armadura 

‐ Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE‐08 , 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la 
EHE‐08) en funció de les classes d'exposició. 

A mes de les condicions de la EHE‐08, el formigó complirà les exigè ncies indicades al CTE DB‐
SE‐C / Cimientos. 

La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT. 

La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a la 
capa de terreny prevista a la DT. 

La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa. 

El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de 
la pantalla. 

S'ha  de  demolir  la  part  superior  de  la  pantalla,  com  a mínim,  una  alçària  de  30  cm,  fins  a 
sanejar la part superior del formigó. 

L'extrem superior de  les armadures ha de sobresortir  respecte al nivell  teòric d'acabat de  la 
pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 

Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm 

 Recobriment de les armadures: >= 75 mm 

Característiques del formigó: 

Assentament en el con d'Abrams: 

‐ de 160 a 220 mm 

‐ >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el periode de formigonament de cada panell 

Característiques dels llots tixotròpics durant l’excavació: 

‐ Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

‐ Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llots per reutilitzar, < 1,15 abans de formigonar 

‐ Viscositat Marsh (s): 32‐50 llots frescs, 32‐60 llots per reutilitzar, 32‐50 abans de formigonar 

‐ Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar 
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‐ pH: 7‐11 llots frescs, 7‐12 llots per reutilitzar 

‐ Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar 

‐ Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutilitzar 

Toleràncies d'execució: 

‐ Cota dels elements articulars (racors, armadures d’espera, perforacions per a tirants...) ± 70 
mm 

‐ Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior del muret 
guia: 

     ‐ 20 mm en direcció de l’excavació principal 

     ‐ 50 mm en la direcció oposada 

‐ Fondària de la perforació: ‐0,0 mm ; + 50 mm 

‐ Amplària de la perforació:  ‐0,0 mm ; + 20 mm 

‐ Aplomat a les dues direccion (transversal i longitudinal): 1% h 

‐ Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm 

‐ Posició horitzontal de la gabia seguint l’eix de la pantalla: ± 70 mm 

‐ Recobriment de les armadures:  Nul∙la 

Seran molt adients per al formigó   dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I  iCEM II/A, 
essent adients  la  resta de ciments comuns excepte els CEM  III/B, CEM  IV/B CEM  II/A‐Q,CEM 
II/B‐Q, CEM II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T i CEM II/B‐T. Quan correspongui es compliran  les 
prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a l’aigua del 
mar (MR) 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  Fora  d'aquests  límits  el 
formigonament requereix precaucions  i  l'autorització explícita de  la DF En aquest cas, cal  fer 
les  provetes  en  les mateixes  condicions  de  l'obra  per  tal  de  poder    verificar  la  resistència 
realment assolida. 

El  formigonament  s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent  fort, o quan es 
preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

No es pot començar  la perforació  fins que el  formigó dels murets guia  tingui una resistència 
suficient. 

El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de 
cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 

L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

Prèviament  a  la  col∙locació  de  les  armadures  s'han  de  netejar  les  parets  i  el  fons  de  la 
perforació, sempre que no s'utilitzin llots. 
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El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 

Abans  de  formigonar  s'han  de  col∙locar  els  encofrats  de  junta  lateral,  d'amplària  igual  a  la 
perforació, encastats al fons de l'excavació , en posició vertical. 

Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de la EHE‐08.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de 
ser superior a 5°C. 

El formigonament de cada panell s’ha  de fer de forma contínua. 

El  formigó  s’ha  d’abocar  amb  un  o mes  tubs,  de manera  que  el  recorregut  horitzontal  del 
formigó de cada tub sigui inferior a 2,5 m. 

Si  s’utilitza mes d’un  tub,  cal que  l’abocada es  faci equilibradament   per mantenir un nivell 
uniforme de formigó a tota l’amplada del panell. 

La velocitat d’abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h. 

El  tub  d'injecció  ha  de  restar  sempre  3 m  per  sota  del  nivell  del  formigó,  excepte  quan 
s'utilitzen llots que ha de quedar com a mínim a 5 m. 

El formigó fresc s’ha d’abocar sempre dins d’un formigó  que conservi la seva treballabilitat. 

No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó. 

A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 

Els  llots  s'han de  regenerar amb  freqüència  suficient perquè el  contingut de  sorra  (material 
retingut  al  tamí  s 0,080 UNE  (7‐050)  sigui  inferior  al 3%  i  la  viscositat  (mesurada  al  con de 
Marsh) sigui inferior a 50 s. 

La duració total del formigonament ha de ser  inferior al 70% del temps de començament de 
l'adormiment. 

Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a 
mantenir la paret vertical. 

No es poden  fer perforacions al costat d'un panell acabat de  formigonar  fins que el  formigó 
tingui una resistència >= 3  N/mm2. 

De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents: 

‐ Data d'execució 

‐ Dimensions 

‐ Fondària a la que s'ha arribat 

‐ Volum de formigó 

‐ Armadures utilitzades 

‐ Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT 

‐ Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres 

 

 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
170 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2  de  superfí  cie  realment  executada,  amidada  segons  les  especificacions  de  la  DT, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE. 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

* UNE‐EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros‐Pantalla. 

* 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) 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

‐  Presa  de  coordenades  en  totes  les  unitats  d’  obra  abans  del  formigonat.  En  el  cas  de 
pantalles,  cada 5 m  sobre  l’eix de  replanteig  i mesura de  la  separació dels murets  guia.  En 
pilons, es verificarà el replanteig d’un 10%. Amb  la mateixa freqüència es controlarà   el gruix 
dels panells o diàmetre del piló. 

‐  Comprovació  de  la  profunditat  i  condicions  de  verticalitat  de  l’  excavació  abans  del 
formigonat. 

‐ Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

‐ Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i 
condicions  ambientals,  així  com  de  la  longitud  del  tub  d’abocada,  la  seva  penetració  en  el 
formigó i posició en planta. 

‐ Mesura de cotes i longitud d’armadures d’e spera en tots els pilons formigonats o panells de 
pantalla. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mò duls de pantalla (mètode sònic si és 
aplicable), en la freqüència que indiqui la DF (ASTM D 5882).  
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la 
norma EHE‐08. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No es pot iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una deficiència 
en un mostreig, s’intensificarà el control sobre el doble d’unitats. 

 

CONTROL  DE  L’OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Si es supera  la cota especificada de  formigó, es  repicarà el  formigó   excedent. Si  la  longitud 
d’espera  de  l’armadura  és  inferior  a  l’especificada,  s’haurà  de  cavalcar  una  armadura 
suplementà ria, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui necessari. 

____________________________________________________________________________ 

 

F3 ‐  FONAMENTS I CONTENCIONS 

F3G ‐   PANTALLES 

F3GZ ‐   ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F3GZ1000,F3GZ3J11. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

‐ Enderroc de coronament de pantalla per a extreure  les parts de  formigó de mala qualitat  i 
deixar‐la preparada per formigonar conjuntament amb la biga de coronació 

 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 

Després del muntatge l'equip ha de quedar instal∙lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar 
les eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT. 
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Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 

 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 

El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 

La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 

Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm 

‐ Horitzontalitat:  <= 2 cm/m 

 

MURETS GUIA: 

La secció del doble muret ha de ser la indicada a la D.T. 

La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 

La  separació dels murets ha de  ser  la  indicada  a  la DT,  i  en  el  seu defecte  l'amplària de  la 
pantalla més 5 cm. 

La  coronació  dels murets  ha  de  ser  horitzontal  i  han  d’estar  els  dos  a  la mateixa  alçada, 
excepte per indicacions expresses de la D.F. 

Es convenient que  la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 
1,5 m. 

El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 

Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83‐304):  >= 0,9 x 25 N/mm2 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 

No  es  pot  començar  l’enderroc  fins  que  la  resistència  del  formigó  garanteixin  que  no  es 
produiran danys al formigó que no s’enderroqui. 

L’enderroc es pot fer en dues fases, fent la última fase quan el formigó assoleixi la resistència 
definitiva. 

Les eines que s’utilitzin a l’enderroc han de garantir que no es produiran esquerdes extenses al 
formigó. 

Si en arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha 
de continuar  l'enderroc fins a trobar el formigó adequat,  i s'ha de tornar a formigonar fins al 
nivell  de  coronament  amb  formigó  de  les  característiques  indicades  a  la  DT,  garantint 
l'adherència dels dos formigons. 
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Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl∙liques. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A ANCORATGE 
ACTIU O ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAMENT DE PANTALLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE. 

Real  Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE). 

*UNE‐EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros‐Pantalla. 

*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) 

____________________________________________________________________________ 

 

F4 ‐  ESTRUCTURES 

F44 ‐  ESTRUCTURES D'ACER 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F440U02A,F4405216. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació  d'elements  estructurals  amb  perfils  normalitzats  d'acer,  utilitzats  directament  o 
formant peces compostes. 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Pilars 

‐ Elements d'ancoratge 

‐ Bigues 

‐ Biguetes 

‐ Llindes 

‐ Traves 
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‐ Encavallades 

‐ Corretges 

‐ Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

‐ Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE‐EN 10025‐2 

‐ Perfils d'acer  laminat en calent de  les  sèries L, LD, T,  rodó, quadrat  ,  rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE‐EN 10025‐2 

 ‐  Perfils  foradats  d'acer  laminat  en  calent  de  les  sèries  rodó,  quadrat  o  rectangular  d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE‐EN 10210‐1 

‐ Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE‐EN 10219‐1 

‐ Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE‐
EN 10025‐2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

‐ Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

‐ Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Col∙locació amb soldadura 

‐ Col∙locació amb cargols 

‐ Col∙locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Replanteig i marcat dels eixos 

‐ Col∙locació i fixació provisional de la peça 

‐ Aplomat i nivellació definitius 

‐ Execució de les unions, en el seu cas 

‐ Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions 
sense  autorització  de  la  DF  encara  que    suposin  un  increment  de  les  característiques 
mecàniques. 

La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan  la  peça  sigui  composta,  la  disposició  dels  diferents  elements  de  la  peça,  les  seves 
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dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

 Cada  component  de  l’estructura  ha  de  dur  una marca  d’identificació  que  ha  de  ser  visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada . 

 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

 Els  elements  de  fixació,  i  les  xapes,  plaques  petites  i  accessoris  de muntatge  han  d’anar 
embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 

Els  cantells  de  les  peces  no  han  de  tenir  òxid  adherit,  rebaves,  estries  o  irregularitats  que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat,  la  col∙locació   de  l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament. 

No  es permet  reb  lir  amb  soldadura  els  forats que han  estat practicats  a  l'estructura per  a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

 ‐ En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB‐SE A 

‐ En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

 

PILARS: 

Si  la base del pilar ha de quedar embeguda dins de  formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 

L’espai entre  la placa de recolzament del pilar  i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans  del  rebliment,  l’espai  situat  sota  la  placa  de  recolzament  d’acer,  ha  d’estar  net  de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 

 La  quantitat  de  beurada  utilitzada  ha  de  ser  suficient  per  a  que  aquest  espai  quedi 
completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

‐ Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

‐ Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:1 

‐ Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions 
del seu fabricant. 
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COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE‐EN ISO 
898‐1. 

Els  cargols aixamfranats,  cargols  calibrats, perns articulats  i els cargols hexagonals d’injecció 
s’han  d’utilitzar  seguint  les  instruccions  del  seu  fabricant  i  han  de  complir  els  requisits 
addicionals que els siguin d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar  inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a 
calibrats. 

Després  del  collat  l’espiga  del  cargol  ha  de  sobresortir  de  la  rosca  de  la  femella.  Entre  la 
superfície  de  recolzament  de  la  femella  i  la  part  no  roscada  de  l’espiga  ha  d’haver,  com  a 
mínim: 

‐ En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

‐ En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col∙locats en posició vertical,  la  femella ha d’estar situada per sota del cap del 
cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si  s’utilitzen han d’anar  sota el cap dels cargols, han de  ser aixamfranades  i el xamfrà ha d’ 
estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col∙locades de 
la forma següent: 

‐ Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

‐ Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d'execució: 

‐ Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     ‐ Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     ‐ Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

‐ Diàmetre dels forats: 

     ‐ En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB‐SE A 

     ‐ En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

‐ Posició dels forats: 

     ‐ En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB‐SE A 

     ‐ En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
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COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar  i al procediment de 
soldadura. 

Les  característiques  mecàniques  del  material  d’aportació  han  de  ser  superiors  a  les  del 
material base. 

En  acers  de  resistència millorada  a  la  corrosió  atmosfèrica,  la  resistència  a  la  corrosió  del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller  i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar‐la  la DF  i reflectir‐se posteriorment en 
els plà nols de taller. 

 Els  components  estructurals  s’han  de  manipular  evitant  que  es  produeixin  deformacions 
permanents  i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 

 Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge 
i muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar‐los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 

 El muntatge de  l’estructura s’ha de  fer d’acord amb el programa de muntatge  i garantint  la 
seguretat estructural en tot moment. 

 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

 Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

 Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma 
involuntària.  

Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals 
o per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
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No s’han de  fer unions permanents  fins que una part suficient de  l’estructura no estigui ben 
alineada,  anivellada,  aplomada  i  unida  provisionalment  de  manera  que  no  es  produeixin 
desplaç aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

 Els  desperfectes  que  les  operacions  de magatzematge  i manipulació  ocasionin  en  l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 

Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats 
aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Le  s  parts  que  hagin  de  quedar  de  difícil  accés  després  del  seu muntatge  han  de  rebre  el 
tractament de protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge. 

 Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE‐ENV 1090‐2. 

 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals 
de la UNE‐ENV 1090‐3. 

 Les estructures amb gelosia de  secció  foradada  s’executaran  tenint en  compte els  requisits 
addicionals de la UNE‐ENV 1090‐4. 

 

COL∙LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 Els  forats  per  als  cargols  s’han  de  fer  amb  perforadora  mecànica.  S’admet  un  altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es    permet  l’execució  de  forats  amb  punxonatge  sempre  que  es  compleixin  els  requisits 
establerts  a  l’apartat  10.2.3  del  DB‐SE  A  en  obres  d’edificació  o  els  establerts  a  l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És  recomanable  que,  sempre  que  sigui  possible,  es  perforin  d'un  sol  cop  els  forats  que 
travessin dues o més peces. 

Els  forats  allargats  s’han  de  fer  amb  una  operació  de  punxonatge,  o  amb  la  perforació  o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir‐les s’han d’eliminar les rebaves. 

 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col∙locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins 
arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha 
de  fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de  fer 
cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer 
cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 

	
179 

fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

‐ Mètode de control del parell torsor 

‐ Mètode del gir de femella 

‐ Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les  superfí  cies  que  han  de  transmetre  esforços  per  fricció  s’han  de  netejar  d’olis  amb 
netejadors químics. Després de  la preparació  i  fins  l’ armat  i cargolat  s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar 
fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

 

COL∙LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

‐ Metàl∙lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

‐ Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

‐ Per arc submergit amb fil/filferro 

‐ Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

‐ Per arc amb gas inert 

‐ Per arc amb gas actiu 

‐ Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

‐ Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

‐ Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

‐ Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l’ obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que 
ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ 
ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar. 

Les soldadures s’ han de  fer per soldadors certificats per un organisme acreditat  i qualificats 
segons la UNE‐EN 287‐1. 

La  coordinació    de  les  tasques  de  soldadura  s’ha  de  fer  per  soldadors  qualificats  i  amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes  les  superfícies  a  soldar  s’han  de  netejar  de  qualsevol  material  que  pugui  afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 

 Els  components  a  soldar  han  d’estar  correctament  col∙locats  i  fixos  en  la  seva  posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que  les unions a soldar 
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siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de  l’estructura s’ha de fer de manera que  les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer 
malbé les peces. 

 Les  soldadures  provisionals  s’han  d’executar  seguint  les  especificacions  generals.  S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan  el  tipus  de  material  de  l’acer  i/o  la  velocitat  de  refredament  puguin  produir  un 
enduriment  de  la  zona  tèrmicament  afectada  s’ha  de  considerar  la  utilització  del 
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DB‐SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per 
a obres d’enginyeria civil. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures  i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES,  BIGUETES,  CORRETGES,  ENCAVALLADES,  LLINDES,  PILARS,  TRAVES,  ELEMENTS 
D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

‐ El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐ Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB‐SE‐A 

* UNE‐ENV 1090‐1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
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OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de  6  de  febrero de  1976 por  la que  se  aprueba  el  Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐  Es  demanarà  al  taller  de  fabricació  la  certificació  d’  haver  realitzat  l’adequat  control 
dimensional dels perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces d’estructura. 

‐ En perfils conformats i buits, control  dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de 
les peces rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa. 

‐ Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 

‐ Control geomètric de l’element  acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements 
verticals i d’un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats 
en obra, es farà una mesura de les dimensions principals. 

 

UNIONS SOLDADES: 

‐ Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:  

     ‐ Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar‐se d’acord 
amb la norma UNE‐EN 287‐1 

     ‐ Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador  

‐ Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació: 

     ‐  Els  components  a  soldar  tenen  que  estar  correctament  col∙locats  i  fixes  mitjançant 
dispositius  adequats o  soldadures de punteig, però no mitjanç  ant  soldadures  addicionals,  i 
tenen que ser accessibles per el soldador. 

     ‐ Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles. 

‐ Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar: 

     ‐ Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de 
fissures, entalladures, materials que afecten al procé s o qualitat de les soldadures i humitat. 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

La mesura de  les  longituds es farà amb regla o cinta metàl∙lica, d’exactitud no menor   de 0,1 
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació  entre la directriu del perfil i 
la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi. 
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Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de 
la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

 

CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

‐ El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.  

‐ Quan es sobrepassi alguna de  les tolerà ncies especificades en algun control, es corregirà  la 
implantació en obra. A més a més, s’augmentarà el control, en  l’apartat  incomplet, fins a un 
20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs 
i  es  farà  el  control  sobre  el  100 %  de  les  unitats  amb  les  oportunes  actuacions  segons  el 
resultat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

‐  Tots  els  soldadors  que  intervinguin  en  algun moment  en  la  preparació  o  construcció  de 
l’estructura, han de tenir el corresponent certificat d’homologació personal. 

‐  Els  procediments  de  soldadura  utilitzats  en  les  diverses  fases  de  l’obra,  han  de  tenir  els 
corresponents certificats d’homologació. 

‐  La  qualificació  dels  defectes  observats  en  les  inspeccions  visuals  i  en  les  realitzades  per 
mètodes no destructius, es farà d’acord amb  les especificacions fixades al Plec de Condicions 
Particulars de l’obra. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual de la unitat acabada. 

‐ En l’estructura acabada han de realit zar‐se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

 

UNIONS SOLDADES: 

‐ Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’obra i d’ un 50% de les realitzades 
a taller, amb observació de: 

     ‐ Característiques geomètriques. 

     ‐ Presència d’escòria. 

     ‐ Defectes visibles. 

‐ En l’estructura acabada han de realitzar‐se, les comprovacions i probes de servei previstes  en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

‐ Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i 
UNE EN 13018, i per assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les 
normes UNE EN 1290  i UNE EN 571‐1  i  la seva acceptació segons  les normes UNE EN 1291  i 
UNE EN 1289 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL  DE  L’OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

UNIONS SOLDADES: 

No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

____________________________________________________________________________ 

 

F4 ‐  ESTRUCTURES 

F45 ‐  ESTRUCTURES DE FORMIGO 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F455010S,F45017C4. 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

‐  Inspecció  visual  de  totes  les  excavacions  abans  de  la  col∙locació  de  les  armadures,  amb 
observació de l' estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

‐ Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

‐ Observació  de  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  d'estendre  el  formigó  i  de  les  condicions  d' 
encofrat.  Mesura  de  les  dimensions  de  totes  les  unitats  estructurals  d'obra,  entre  els 
encofrats, abans de formigonar. 

‐ Verificació de la correcte disposició de l' armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

‐ Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 

‐ Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

‐  Presa  de  coordenades  i  cotes  dels  punts  que  hagin  de  rebre  prefabricats,  després  del 
formigonat. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la 
norma EHE‐08. 

 

CONTROL  D'EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐  Inspecció  visual de  la unitat  finalitzada  i  control de  les  condicions  geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE‐08. 

‐ Assaigs d'informació complementària. 

De  les  estructures    projectades  i  construïdes  d'acord  a  la  Instrucció  EHE‐08,  en  les  que  els 
materials  i  l'execució hagin  assolit  la qualitat  prevista,  comprovada mitjanç  ant  els  controls 
preceptius,  sols  necessiten  sotmetre's  a  assaigs  d'informació  i  en  particular  a  proves  de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

‐ Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec 
de presc ripcions tècniques particulars. 

‐ Quan degut a caràcter particular de l' estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes  condicions  específiques.  En  aquest  cas  el  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de  realitzar,  indicant amb  tota precisió    la  forma de 
realitzar‐los i la manera d'interpretar els resultats. 

‐  Quan  a  judici  de  la  Direcció  Facultativa  existeixin  dubtes  raonables  sobre  la  seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la 
norma EHE‐08. 

 

CONTROL  DE  L'OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la DF  podrà  encarregar  assaigs 
d'informació   complementaria  (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat. 

____________________________________________________________________________ 
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F4 ‐  ESTRUCTURES 

F4B ‐  ARMADURES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F4B0300U,F4BP0004. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge  i col∙locació   de  l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres  i/o malles d'acer, en  formació d’armadura passiva d’elements estructurals 
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades 
a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

‐  Elements estructurals de formigó armat 

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

‐ Preparació de la zona de treball 

‐ Tallat i doblegat de l'armadura 

‐ Neteja de les armadures 

‐ Neteja del fons de l'encofrat 

‐ Col∙locació dels separadors 

‐ Muntatge i col∙locació de l'armadura 

‐ Subjecció dels elements que formen l'armadura 

‐ Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres,  la  forma,  les dimensions  i  la disposició de  les armadures han de  ser  les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La disposició   de  les  armadures ha de permetre un  formigonament  correcte de  la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

 En barres  situades per  capes,  la  separació entre elles ha de permetre el pas d’un  vibrador 
intern. 

La  secció equivalent de  les barres de  l'armadura no ha de  ser  inferior al 95,5% de  la  secció 
nominal. 
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 Els  empalmaments  entre  barres  han  de  garantir  la  transmissió  de  forces  d’una  barra  a  la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de  les zones on  l’armadura  treballa a  la màxima 
càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a  realitzar un altre  tipus d'empalmament es  requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
de  les dues barres que s'uneixen  i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 
de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 

La  realització    dels  empalmaments  pel  que  fa  al  procediment,  la  disposició  dins  la  peça,  la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint  les prescripcions de  l’article 69  .5.2.5 de  la 
EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No  es  poden  disposar  empalmaments  per  soldadura  a  les  zones  de  forta  curvatura  de 
l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els  empalmaments  mitjançant  dispositius  mecànics  d’unió,  s’han  de  realitzar  segons  les 
especificacions  de  la  DT  i  les  indicacions  del  fabricant,  en  qualsevol  cas,  s’  ha  de  complir 
l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles  i a  l'encofrat de manera que mantinguin  la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a  les barres principals mitjançant un  lligat 
simple    o  altre  procediment  idoni.  En  cap  cas  es pot  fer  amb  punts  de  soldadura  quan  les 
armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col∙locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col∙locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
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 Els  sistemes auxiliars per a  l’armat de  la peça  formats per barres o  filferros, encara que no 
formen part de  l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir  la 
durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada ‐ parament:  >= 2 D 

 La  realització dels ancoratges de  les barres al  formigó, pel que  fa a  la  forma, posició dins  la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Llargà ria solapa:  ‐ 0 mm, + 50 mm 

‐ Llargària d'ancoratge i solapa: ‐0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

‐ Posició: 

     ‐ En series de barres paral∙leles:  ± 50 mm 

     ‐ En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en 
la UNE 36831. 

 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col∙locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas  de  peces  comprimides,  formigonades  en  posició  vertical,  on  no  sigui  necessari  realitzar 
empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de  les barres no ha de ser de més de 50 mm.  (on diàmetre 
equivalent es   el de  la secció circular equivalent a  la suma de  les seccions de  les barres que 
formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No  s'han  de  solapar  barres  de  D  >=  32  mm  sense  justificar  satisfactòriament  el  seu 
comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància  entre  els  centres  dels  empalmaments  de  barres  consecutives,  segons  direcció  de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir  l’especificat en  l’article 
69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

‐ Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

‐ Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El  doblegat  de  les  armadures  s’ha  de  fer  a  temperatura  ambient, mitjançant  doblegadores 
mecà niques  i  a  velocitat  constant,  amb  l’ajut de mandrí, de manera que  es  garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col∙locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures 
ni  filtracions al  formigó.  La disposició dels  separadors ha de  complir  l’especificat en  la  taula  
69.8.2 de la EHE‐08 

Els  separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta  finalitat  i han de  complir 
l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl∙lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

‐ El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

‐ Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
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‐ El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a  increment  del  rendiment  (1,05  kg  de  barra  d’acer  per  kg  de  barra  ferrallada,  dins  de 
l’element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest  criteri  inclou  les  pèrdues  i  increments  de  material  corresponents  a  retalls  i 
empalmaments. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB‐SE. 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08). 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

‐ Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 

     ‐ Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col∙locades. 

     ‐ Rectitud. 

     ‐ Lligams entre les barres. 

     ‐ Rigidesa del conjunt. 

     ‐ Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament  el  control  de  l’execució  està  confiat  a  la  inspecció    visual  de  les  persones  que 
l’exerceixen,  amb  la  qual  cosa  el  seu  bon  sentit,  coneixements  tècnics  i  experiència  son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

____________________________________________________________________________ 

  

F4 ‐  ESTRUCTURES 

F4D ‐   ENCOFRATS 

F4D0 ‐  ENCOFRATS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F4D0V505. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge  i desmuntatge dels elements metàl∙lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

‐ Neteja i preparació del pla de recolzament 

‐ Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat 

‐ Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

‐ Tapat dels junts entre peces 

‐ Col∙locació dels dispositius de subjecció i travament 

‐ Aplomat i anivellament de l'encofrat 

‐ Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

‐ Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

‐ Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans  dels  seu muntatge  s’haurà  de  disposar  d’un  projecte  del  cindri  on  han  de  quedar 
reflectits com a mínim: 

‐ Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

‐ Plànols executius del cindri i els seus components 

‐  Plec  de  prescripcions  tècniques  del  cindri  i  els  seus  elements  com  perfils metàl∙lics,  tubs, 
grapes, etc.. 

S’ha  de  disposar  d’un  procediment  escrit  per  al  muntatge  i  desmuntatge  del  cindri  o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, 
desclavament i desmantellament. 
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La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb  les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els  elements  que  formen  l'encofrat  i  les  seves  unions  han  de  ser  suficientment  rígids  i 
resistents per a garantir  les toleràncies dimensionals  i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions  perjudicials,  les  accions  estàtiques  i  dinàmiques  que    comporta  el  seu 
formigonament i compactació. 

Es prohibeix  l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,   excepte 
quan es  faciliti a  la DF certificat emès   per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de  l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙ locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 

Abans de  l’aplicació, es  facilitarà a  la DF.  certificat on es  reflecteixin  les  característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No  s'ha d'utilitzar gas‐oil, greixos o  similars com a desencofrants. S'han d'utilit  zar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

‐ Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 

‐ Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

‐ Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

‐ Manteniment  geomè  tric dels panells, motlles  i  encofrats,  amb  absència d’esbombaments 
fora de toleràncies  

‐ Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 

‐ Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de  l'encofrat  i  la seva separació depèn de  la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els  cindris  s’estabilitzaran  en  les  dues  direccions  per  a  que  l’apuntalament  resisteixi  els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent‐se  utilitza r els següents 
procediments: 

‐  Travament  dels  puntals  en  ambdues  direccions  amb  tubs  o  abraçadores,  resistint  les 
empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

‐ Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de  la capacitat resistent  i 
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rigidesa  

   suficients 

‐ Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de  costers  verticals d'elements de petit  cantell, podrà  fer‐se  als  tres dies de 
formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes  que  puguin  alterar  el  procediment  normal  d'enduriment  del  formigó.    Els  costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No  s'han  de  reblir  els  cocons  o  defectes  que  es  puguin  apreciar  al  formigó  al  desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 

Els filferros  i ancoratges de  l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a  la seva utilització a  l’ estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si  s’utilitzen    taulers de  fusta, els  junts entre aquests han de permetre  l’entumiment de  les 
mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni  reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar‐ho es podrà  
autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

‐ Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

‐ Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

‐ Planor: 

     ‐ Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     ‐ Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ‐ 30 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 
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¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    ‐     ¦± 20 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Llindes      ¦   ‐    ¦   ‐    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   ‐    ¦   ‐    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       ‐       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    ‐     ¦   ‐    ¦       ‐       ¦ 

¦Lloses       ¦   ‐    ¦± 50 mm ¦ ‐ 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   ‐    ¦± 30    ¦    ‐     ¦   ‐    ¦       ‐       ¦ 

¦Estreps      ¦   ‐    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       ‐       ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles  s'han de  col∙locar ben alineats, de manera que no  suposin una disminució de  la 
secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles  s'ha de  fer  tenint  cura de no  fer malbé els  cantells dels nervis 
formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats  i motlles han de permetre  les deformacions de  les peces en ells formigonades  i 
han de resistir  la distribució de càrregues durant el tesat de  les armadures  i  la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 

El desmuntatge del    cindri és  realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de  l'encofrat en contacte amb  les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
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S'han  de  col∙locar  angulars metàl∙lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre 
procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de  formigonar s'ha d'humitejar  l'encofrat, en el cas que sigui de  fusta   per evitar que 
absorbeixi  l’aigua  continguda  al  formigó,  i  s'ha  de  comprovar  la  situació  relativa  de  les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La  col∙locació  dels  encofrats  s'ha  de  fer  de  forma  que  s'eviti  malmetre  estructures  ja 
construïdes. 

El  subministrador  dels  puntals  ha  de  justificar  i  garantir  les  seves  característiques  i  les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si  l'element  s'ha  de  pretensar,  abans  del  tesat  s'han  de  retirar  els  costers  dels  encofrats  i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del  temps de desencofrat,  s'han d'anotar a  l'obra  les  temperatures màximes  i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El  desencofrat  i  des  muntatge  del  cindri  no  es  realitzarà  fins  que  el  formigó  assoleixi  la 
resistència  necessària  per  a  suportar  amb  seguretat  i  sense  excessives  deformacions  els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà   especial cura durant el desencofrat en  la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el  lliure moviment de  les  juntes de retracció, assentament o dilatació així com de  les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de  forma  sobtada,  i es prendran precaucions que  impedeixin  l’impacte 
dels sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
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S'han  de  preveure  a  les  parets  laterals  dels  encofrats  finestres  de  control  que  permetin  la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical  i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents  forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa  necessà  ria  per  a  que,  desencofrat  i  carregat  l'element,  aquest  conservi  una 
lleugera concavitat a  l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de  l'ordre d'una mil∙lèsima de  la 
llum. 

Els puntals es col∙locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre  la força que rebin  i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 

Als ponts s’haurà d’assegurar que  les deformacions del cindri durant el  formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

En  èpoques  de  pluges  fortes  s'ha  de  protegir  el  fons  de  l'encofrat  amb  lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 

Aquest criteri  inclou els apuntalaments previs, així com  la recollida, neteja  i acondicionament 
dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

‐ Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí 
metre dels forats. En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari 
per a conformar el perímetre dels forats. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto  1247/2008, de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón 
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estructural (EHE‐08). 

* 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) 

____________________________________________________________________________ 

 

F9 ‐  PAVIMENTS 

F9E ‐  PAVIMENTS DE PANOT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9E1310N. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

‐ Paviments de panot col∙locats a  l'estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 

‐ Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 

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

En la col∙locació a l'estesa amb sorra‐ciment: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 

‐ Col∙locació de la sorra‐ciment 

‐ Col∙locació de les peces de panot 

‐ Humectació de la superfície 

‐ Confecció i col∙locació de la beurada 

En la col∙locació a truc de maceta amb morter: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas 

‐ Col∙locació de la capa de morter 

‐ Humectació de les peces per col∙locar 

‐ Col∙locació de les peces 

‐ Humectació de la superfície 

‐ Confecció i col∙locació de la beurada 
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CONDICIONS GENERALS: 

El  paviment  ha  de  formar  una  superfície  plana,sense  resalts  entre  peces,    uniforme  i  s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en 
la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

‐ Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

‐ Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 

‐ En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de  tenir  junts  laterals de  contracció  cada 25 m2, de 2  cm de gruix,  segellats amb  sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

‐ Nivell:  ± 10 mm 

‐ Planor:  ± 4 mm/2 m 

‐ Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

‐ Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col∙locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col∙locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver‐se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL∙LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2  de  superfície  executada  d'acord  amb  les  especificacions  de  la  DT,  amb  deducció  de  la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

‐ Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

‐ Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL∙LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Control d’execució  i acabats de  la base de  formigó sobre  la que es col∙loquen  les peces de 
panot. 

‐ Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col∙locació. 

‐ Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

‐ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Inspecció visual de la unitat acabada. 

‐ Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col∙locació   segons  les  instruccions de  la 
DF. 
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CONTROL  DE  L’OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

____________________________________________________________________________ 

 

FA ‐  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

FAS ‐  PORTES TALLAFOCS 

FASA ‐  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FASAUX99,FASAUX98. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Col∙locació  de  porta  tallafoc  de  fusta  o metàl∙lica,  d’accionament manual  o  automàtic  per 
termofusible. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Portes de fulles batents 

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

‐ Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

‐ Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

‐ Fixació del bastiment, de les guies, col∙locació del full i dels mecanismes d'apertura. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Anivellament:  ± 1 mm 

‐ Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 

 

PORTES DE FULLES BATENTS: 

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 
l'amplària real de la via d'evacuació. 

Alçària de col∙locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En  la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció  i de travada, els forats han de 
quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 

En  les portes de  fulles batents,  l'ajustatge de  les  cares de  contacte entre el bastiment  i  les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les 
fulles. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

____________________________________________________________________________ 

 

FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FB1 ‐  BARANES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FB152ABE,FB15U100,FB1AN001. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que  formen el bastidor  i  l’ampit de  la barana, 
col∙locades en  la  seva posició definitiva  i ancorada amb morter de  ciment o  formigó o amb 
fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

‐ Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl.lica: 

‐ Replanteig 

‐ Preparació de la base 

‐ Col∙locació de la barana i fixació dels ancoratges 
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CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal∙lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment  fins el  travesser  superior, ha de  ser  l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

‐ Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

‐ Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

‐ Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d’ús  comercial  o  d’ús  pública  concurrència,  en  zones  comunes  d’edificis  d’ús  residencial 
habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de 
la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 10 mm 

‐ Horitzontalitat:  ± 5 mm 

‐ Aplomat:  ± 5 mm/m 

 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha  d'estar  subjectada  sòlidament  al  suport  amb  ancoratges  d'acer  collats  amb morter  de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els  trams  de  la  barana  han  d'estar  units,  per  soldadura  si  són  d'acer  o  per  una  peça  de 
connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Alçària:  ± 10 mm 

‐ Separació entre muntants:  Nul∙la 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els  ancoratges  han  de  garantir  la  protecció  contra  empentes  i  cops  durant  tot  el  procés 
d’instal∙lació  i,  alhora,  han  de  mantenir  l'aplomat  de  l’element  fins  que  quedi  fixat 
definitivament al suport. 

 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col∙locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els  ancoratges  s'han  de  fer  per mitjà  de  plaques,  platines  o  angulars.  L'elecció  depèn  del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els  junts estructurals per mitjà de  junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 

 

ELEMENT COL∙LOCAT AMB MORTER: 

El material  conglomerant o adhesiu amb que es  realitzi  l'ancoratge  s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB‐SU. 

*NTE‐FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

____________________________________________________________________________ 
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FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FB1 ‐  BARANES 

FB1A ‐  DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FB1AN001. 

 

1.‐ BARRERES DE SEGURETAT 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Barrera de peces prefabricades 

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

Peces prefabricades: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació de les peces 

‐ Unió de les peces entre elles 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La barrera  s'ha de  situar  a  la posició  indicada  a  la DT,  amb  les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135‐111 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

‐ Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

‐ Nivells:  ± 10 mm 

 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE  135111:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE  135112:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 

EHE  Real Decreto  2661/1998,  de  11  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  de 
Hormigón Estructural (EHE). 

 

 

2.‐ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

‐ Marques longitudinals 

‐ Marques transversals 

‐ Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

‐ Reflectants 

‐ No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

‐ Vials públics 

‐ Vials privats 

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

‐ Replanteig 

‐ Neteja i acondicionament del paviment 
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‐ Aplicació de la pintura 

‐ Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B‐118 de la UNE 48‐103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

‐ Dosificació de pintura i microesferes: ‐ 0%, + 12% 

 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135‐200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135‐200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

     ‐ 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     ‐ 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     ‐ 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

‐ Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

     ‐ Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     ‐ Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

‐ Color groc:  >= 0,20 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No  s’iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
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i  dimensions  es  correspondran  amb  l’establert  en  la Norma  de  Carreteres  8.3.‐  IC  i  catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels  senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran  col∙locar‐se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els  senyals  i plafons direccionals, es  col∙locaran  sempre perpendiculars a  l’eix de  la via, mai 
inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està  prohibit  posar  cartells  amb missatges  escrits,  distints  dels  que  figuren  en  el  Codi  de 
Circulació. 

Tot  senyal que  impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de  ser  repetida  a  intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització d’obres que exigeixi  l’ocupació de part de  l’explanació de  la  carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en  funció  de  la  visibilitat  del  tram,  de  la  velocitat  del  tràfic  i  del  número  de  senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per  a  aclarir,  completar  o  intensificar  la  senyalització mínima,  podrà  afegir‐se,  segons  les 
circumstàncies, els següents elements: 

‐  Limitació  progressiva  de  la  velocitat,  en  escalons màxims  de  30  km/h,  des  de  la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar‐se prèviament a la de perill “OBRES”. 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305). 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà  rebaixar‐se  a  40 
km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

‐  Establiment  de  la  prioritat  d’un  dels  sentits mitjançant  senyals  fixos.  Circular,  amb  fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna mitjançant  senyals manuals  (paletes  o  discos),  si  els  senyalitzadors  es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 

‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà  regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se  senyalitzadors 
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amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria),  inclinades  a  45º  i 
formant en planta una alineació  recta  l’angle de  la qual amb el  cantell de  la  carretera  sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 

La  superfície  on  s'ha  d'aplicar  la  pintura  ha  d'estar  neta,  sense  materials  no  adherits  i 
completament seca. 

Si  la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar‐li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 

Aquesta partida  inclou  les operacions  auxiliars de neteja  i  acondicionament  del paviment  a 
pintar. 

 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2  de  superfície  pintada,  d'acord  amb  les  especificacions  de  la DT, mesurant  la  superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida  inclou  les operacions  auxiliars de neteja  i  acondicionament  del paviment  a 
pintar. 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

*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. 

8.2‐IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2‐IC Marcas Viales, 
de la Instrucción de carreteras. 

*UNE‐EN 1436:1998 Materiales para  señalización horizontal. Comportamiento de  las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3‐IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

 

 

2.‐ SENYALITZACIÓ VERTICAL 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Senyalització  que  referida  a  un  objecte,  activitat  o  situació  determinades,  proporcioni  una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per  a  la  utilització  de  la  senyalització  de  seguretat  s’ha  de  partir  dels  següents  principis 
generals: 

‐ La senyalització mai no elimina el risc. 

‐ Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

‐ Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

‐  La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar  confusió  o  despreocupació  en  qui  ho  rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva  forma, suport, colors, pictogrames  i dimensions es correspondran amb els establerts 
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en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril,  i estaran advertint, prohibint, obligant o  informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en  les quals  la  intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de  col∙locar‐se  els  senyals  de  seguretat,  amb  llegendes  al  seu  peu  (senyal  addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal∙laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequades  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris,  tenint  en  compte  possibles  obstacles,  en  la  proximitat  immediata  del  risc  o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà fàcilment visible. 

No  se  situaran  gaires  senyals  pròxims  entre  sí.  Nota:  Cal  recordar  que  el  rètol  general 
enunciatiu  dels  senyals  de  seguretat,  que  acostuma  a  situar‐se  a  l’entrada  de  l’obra,  té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els  senyals  hauran  de  retirar‐se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

No  s’iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i  dimensions  es  correspondran  amb  l’establert  en  la Norma  de  Carreteres  8.3.‐  IC  i  catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels  senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  i  “SENTIT OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran  col∙locar‐se 
sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els  senyals  i plafons direccionals, es  col∙locaran  sempre perpendiculars a  l’eix de  la via, mai 
inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està  prohibit  posar  cartells  amb missatges  escrits,  diferents  dels  que  figuren  en  el  Codi  de 
Circulació. 

Tot  senyal que  impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de  ser  repetida  a  intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització d’obres que exigeixi  l’ocupació de part de  l’explanada de  la  carretera,  es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en  funció  de  la  visibilitat  del  tram,  de  la  velocitat  del  tràfic  i  del  número  de  senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per  a  aclarir,  completar  o  intensificar  la  senyalització mínima,  podrà  afegir‐se,  segons  les 
circumstàncies, els següents elements: 

‐  Limitació  progressiva  de  la  velocitat,  en  escalons màxims  de  30  km/h,  des  de  la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar‐se prèviament a la de perill “OBRES” 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
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305) 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà  rebaixar‐se  a  40 
km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

‐  Establiment  de  la  prioritat  d’un  dels  sentits mitjançant  senyals  fixos.  Circular,  amb  fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna mitjançant  senyals manuals  (paletes  o  discos),  si  els  senyalitzadors  es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 

‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà  regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se  senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria),  inclinades  a  45º  i 
formant en planta una alineació  recta,  l’angle de  la qual amb el cantell de  la carretera  sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses entre 15  i 
25 ºC. 

Els estocs  i  les entregues estaran documentades  i  custodiades, amb  justificant de  recepció  i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal∙lada a la obra d'acord amb la DT 
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SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por  la que  se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

8.3‐IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.‐IC: Señalización de Obras. 

ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el 
marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos  indicadores  y 
actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 

 

2.‐ ABALISAMENT 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 

DEFINICIÓ: 

L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats. 

 

CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 

Per  a  la  utilització  de  la  senyalització  de  seguretat  s’ha  de  partir  dels  següents  principis 
generals: 
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‐  L’ abalisament mai no elimina el risc. 

‐  Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

‐  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’ abalisament. 

‐  L’ abalisament  indiscriminat pot provocar  confusió o despreocupació en qui ho  rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 

 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

‐  L’emplaçament de  l’abalisament serà accessible, estarà ben  il∙luminat  i serà fàcilment 
visible. 

‐  L’abalisament  hauran de retirar‐se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 

 

CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

‐  No  s’  iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la 
corresponent  senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.‐ IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

‐  Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar‐se com element de defensa o 
abalisament,  si  disposen  en  el  costat  de  circulació,  de  superfícies  planes  i  reflectores.  Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersey“ o barana metàl∙lica). 

‐  Tota  senyalització  d’obres  que  exigeixi  l’ocupació  de  part  de  l’explanació  de  la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐  Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

‐  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

‐  La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en  funció de  la visibilitat del  tram, de  la velocitat del  tràfic  i del número de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

‐  Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

‐  Col∙locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

‐  Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

‐  Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

‐  Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

‐  Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en  el  sentit  de  la marxa  i  grogues  fixes  o  centellejants  en  el  contrari).  També  duran  llums 
grogues  en  ambdós  extrems  quan  estiguin  en  el  centre  de  la  calçada,  amb  circulació  per 
ambdós costats. 

‐  En  les carreteres el tràfic de  les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors  les bandes vermelles. Quan  la  intensitat sigui  inferior, 
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podran  emprar‐se  captafars  o  bandes  reflectores  verticals  de  10  cm  d’espessor,  centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE MANTENIMENT 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses entre 15  i 
25 ºC. 

Els estocs  i  les entregues estaran documentades  i  custodiades, amb  justificant de  recepció  i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb  independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 

CON,  PEÇA  REFLECTORA,  LLUMENERA,  PÒRTIC  DE  LIMITACIÓ  D’  ALÇÀRIA,  BALISA,  FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA, LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 

unitat segons amidament D.T. 

 

CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 

m de llargària segons amidament D.T.    

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL  DECRETO  363/95  Real  Decreto  363/1995,  de  10  de marzo,  por  la  que  se  aprueba  el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

8.3‐IC Señalización de Obras 

ISO 3864‐84 Safety colours and safety signs 

UNE 23‐033‐81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
214 

REBT 2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

UNE 1‐063‐59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

UNE 48‐103‐94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE_EN  60073  1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el 
marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos  indicadores  y 
actuadores. 

UNE_EN 60204‐1 1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

____________________________________________________________________________ 

 

FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA ‐   SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBA1F110. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

‐ Marques longitudinals 

 ‐ Marques transversals 

 ‐ Marques superficials 

 ‐ Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

‐ Reflectants 

 ‐ No reflectants 

 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

‐ Vials públics 

 ‐ Vials privats 

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

‐ Replanteig 

 ‐ Neteja i acondicionament del paviment 

 ‐ Aplicació de la pintura 

 ‐ Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
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 CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B‐118 de la UNE 48‐103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

 ‐ Dosificació de pintura i microesferes: ‐ 0%, + 12% 

 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 

 CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135‐200/1):  1,7 

 Resistència al lliscament (UNE 135‐200/1):  >= 0,45 

 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

     ‐ 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     ‐ 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     ‐ 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

‐ Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

‐ Color blanc: 

     ‐ Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     ‐ Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

‐ Color groc:  >= 0,20 

 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes 
de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les 
rodes del vehicle.  
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No  s’iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  s  eu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.‐ IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels  senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran  col∙locar‐se 
sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els  senyals  i plafons direccionals, es  col∙locaran  sempre perpendiculars a  l’eix de  la via, mai 
inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està  prohibit  posar  cartells  amb missatges  escrits,  distints  dels  que  figuren  en  el  Codi  de 
Circulació. 

Tot  senyal que  impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de  ser  repetida  a  intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització d’obres que exigeixi  l’ocupació de part de  l’explanació de  la  carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en  funció  de  la  visibilitat  del  tram,  de  la  velocitat  del  tràfic  i  del  número  de  senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per  a  aclarir,  completar  o  intensificar  la  senyalització mínima,  podrà  afegir‐se,  segons  les 
circumstàncies, els següents elements: 

‐  Limitació  progressiva  de  la  velocitat,  en  escalons màxims  de  30  km/h,  des  de  la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar‐se prè viament a la de perill “OBRES”. 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305). 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà  rebaixar‐se  a  40 
km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

‐  Establiment de  la prioritat d’un dels  sentits mitjanç  ant  senyals  fixos. Circular,  amb  fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna mitjançant  senyals manuals  (paletes  o  discos),  si  els  senyalitzadors  es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
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‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà  regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se  senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria),  inclinades  a  45º    i 
formant en planta una alineació  recta  l’angle de  la qual amb el  cantell de  la  carretera  sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i 
les senyalitzacions auxiliars. 

La  superfície  on  s'ha  d'aplicar  la  pintura  ha  d'estar  neta,  sense  materials  no  adherits  i 
completament seca. 

Si  la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 
de fer un tractament per a donar‐li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats 
per al curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb  la 
maquinària i les eines adequades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 

Aquesta partida  inclou  les operacions  auxiliars de neteja  i  acondicionament  del paviment  a 
pintar. 
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MARQUES SUPERFICIALS: 

m2  de  superfície  pintada,  d'acord  amb  les  especificacions  de  la DT, mesurant  la  superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida  inclou  les operacions  auxiliars de neteja  i  acondicionament  del paviment  a 
pintar. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden  de  16  de  julio  de  1987  por  la  que  se  aprueba  la Norma  8.2‐IC Marcas Viales,  de  la 
Instrucción de carreteras. 

* UNE‐EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de  las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada. 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual de  la superfície sobre  la que s’ha d’ aplicar  la pintura, condicions de neteja, 
compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 

‐ Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit 
i les senyalitzacions auxiliars.  

‐ Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 

‐ Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
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‐    Cada  1500  m  de  marques  vials  o  al  menys  amb  freqüència  diària,  comprovació  de  la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 

     ‐ 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 

     ‐ 3 xapes metàl∙liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia 
on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. 
abans de recollir‐les. 

‐ Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 

     ‐ Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

     ‐ R etrorreflexió in‐situ  (UNE‐EN 1436) 

 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE‐EN 1436 i en les respectives 
normes de procediment de cada assaig. 

Durant  l’aplicació  de  la  pintura  s’  obtindran  mostres  per  a  fer  assaigs,  davant  de  la  DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 

‐ 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

‐ 10‐12 xapes metàl∙liques per  lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de 
disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran 
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir‐les. 

 

CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

La  unitat  d’obra  s’ha  d’executar  d’  acord  a  les  condicions  indicades  al  plec.  El  contractista 
haurà de corregir els defectes observats. 

Els  assaigs  d’identificació  dels materials  han  de  complir  les  indica  cions  del  plec,  amb  les 
toleràncies indicades a la norma UNE 135200‐2. 

Les  dotacions  d’aplicació  mitjanes  dels  materials,  obtingudes  a  partir  de  les  là  mines 
metàl∙liques,  han  de  complir  les  especificacions  de  projecte  i/o  del  plec  de  condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de 
variació, ha de ser inferior al 10 %. 

 Es  rebutjaran,  i  per  tant,  hauran  de  ser  reposades  totes  les marques  vials  avaluades  que 
presentin,  en  qualsevol  dels  períodes  de  30,  180  i  730  dies  exigits  com  a  garantia,  valors 
inferiors als especificats. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual de la unitat acabada. 

‐ Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un 
sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
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     ‐ Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE‐EN 1436), als 30, 180 i 730 
dies de la seva aplicació. 

‐ Es requereixen els següents assaigs: 

     ‐ Resistència al lliscament (UNE‐EN 1436) 

      ‐ Grau deteriorament  

‐ Evolució  del factor de luminància (UNE 48073‐2) 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL  DE  L’OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No  es  permetrà  la  continuació  dels  treballs  fins  que  no  estiguin  solucionats  els  errors 
d’execució. 

____________________________________________________________________________ 

 

FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB ‐   SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB3 ‐  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBB31620. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

 S'han considerat els elements següents: 

‐ Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

 ‐ Caixetins de ruta 

 S'han considerat els llocs de col∙locació següents: 

‐ Vials públics 

 ‐ Vials d'ús privat 

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

‐ Replanteig 

 ‐ Fixació del senyal al suport 
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 ‐ Comprovació de la visibilitat del senyal 

 ‐ Correcció de la posició si fos necessària 

 

 CONDICIONS GENERALS: 

L'element  ha  d'estar  fixat  al  suport,  a  la  posició  indicada  a  la  DT,  amb  les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de  resistir un esforç de 1 kN   aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Verticalitat:  ± 1° 

 

 VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

 

 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar‐la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de  fixació han de complir  les característiques  indicades en  les normes 
UNE 135 312 i UNE 135314. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES  AMB  SENYALS  DE  PERILL,  PRECEPTIVES,  DE  REGULACIÓ,  D'INFORMACIÓ  I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col∙locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1‐IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 

 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

‐ Comprovació topogrà fica de la situació i col∙locació de tots els senyals. 

‐ Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

‐ Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

     ‐ Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè 
triques  (coordenades  cromàtiques  i  factor  de  luminància)  en  la  zona  retrorreflectant  cada 
20unitats. 

     ‐ Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

‐  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

‐  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 
l’apartat de control de materials (S). 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

‐  Els  criteris  d’acceptació  i  rebuig  per  a  un  lot  de  senyals  o  cartells  del  mateix  tipus,  es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 
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FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBB ‐   SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBBZ ‐   ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBBZ1220. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports  per  a  senyalització  vertical  de  tub  d'acer  galvanitzat  col∙locats  en  la  seva  posició 
definitiva. 

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Col∙locat clavat a terra 

‐ Col∙locat formigonat a terra 

‐ Col∙locat soldat. 

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

Col∙locat clavat: 

‐ Replanteig 

‐ Clavat del suport 

Col∙locat formigonat: 

‐ Replanteig 

‐ Preparació del forat o encofrat del dau 

‐ Col∙locació del suport i apuntalament 

‐ Formigonat del dau 

‐ Retirada de l'apuntalament provisional 

Col∙locat soldat: 

‐ Replanteig 

‐ Soldat a la placa base 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF. 

Ha  de  sobresortir  del  terreny  una  alç  ada  suficient  per  tal  que  el  senyal  o  rètol  que  li 
correspongui  estigui  a  una  alçada  mínima  d'un  metre  respecte  a  la  rasant  del  paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a gàlib a la DT 
o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
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En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal∙lat, 
ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La 
tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li 
correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per  l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a  la 
posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d’alumini,  l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs 
de  diàmetre  no  inferior  a  20 mm.  La  fixació  del  suport  al  formigó  ha  de  ser  amb  brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Replanteig:  ± 5 cm 

 ‐ Alçària: + 5 cm, ‐ 0 cm 

‐ Verticalitat:  ± 1° 

 

 COL∙LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 

 

COL∙LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE‐08 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No  es  poden  donar  cops  ni  produir  vibracions  als  suports  fins  que  el  formigó  assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 

 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm 

 

COL∙LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 
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La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat 
objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal∙lats amb 
carà cter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys 
contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d’instal∙lació. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col∙locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

 

COL∙LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient‐lo i tornant‐lo a 
clavar. 

 

COL∙LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

No s'ha de col∙locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

 

COL∙LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de  fer protegides de  la pluja  i humitats,  i a una temperatura superior a 
5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim,  i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar  les superfícies a unir de greixos, ò xids  i pintures,  i s’ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 

Després d'executar un  cordó de  soldadura  i abans de  començar el  segü ent  s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s’ han de  fer per soldadors certificats per un organisme acreditat  i qualificats 
segons la UNE‐EN 287‐1. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 
l’apartat 10.3.4 del DB‐SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  per 
a obres d’enginyeria civil. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que se aprueba el Pliego de prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*  Orden  de  28  de  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones 
Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a  señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1‐IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Comprovació manual de  la  resistència d’  arrencada en un 10 % dels  suports. Es  tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

‐ Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

____________________________________________________________________________ 
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FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBS ‐  MATERIALS PER A SEMAFORS 

FBS1 ‐   ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMAFORS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBS1Z030. 

 

1.‐ DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 

Suports  per  a  semàfors,  d'acer  galvanitzat  o  poliester‐fibra  de  vidre,  col.locats  en  la  seva 
posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 

‐ Columna d’acer galvanitzat o poliester‐ fibra de vidre de 80 cm a 4 m d’altura útil  i 100 mm 
de diàmetre amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 

‐ Bàcul d’acer galvanitzat de 6 m d’altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 
mm, reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model 
homologat)‐ Accessoris per a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 

‐ Baixant per semàfor en bàcul 

‐ Seient d’acer galvanitzat per a bàcul 

‐ Seient per a semàfors de vianants d’una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 

‐ Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d’un semàfor 

‐ Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 

‐ Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 

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

‐ Replanteig 

‐ Preparació del suport o del forat a on cal fer l’encastament, en el seu cas 

‐ Fixació i anivellament 

‐ Connexionat a la xarxa 

 

COLUMNES I BACULS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre 
de gravetat del semàfor o una força del vent de 150 km/h. 

No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 

La instal.lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 
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Les  perforacions  per  l'ancoratge  de  l’element  de  suport  del  semàfor  corresponent  han  de 
restar a la posició correcta. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que  li correspongui 
estigui a la alçària indicada a la DT respecte a la rasant del paviment. 

En el cas de suports metàl.lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 

Toleràncies d'execució: 

   ‐ Replanteig:  ± 5 cm 

   ‐ Alçària:  + 5 cm, ‐ 0 cm 

   ‐ Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 

COLUMNES: 

Ha  d’estar  preparat  el  sistema  de  fixació  del  semàfor:  directament  al  eix  de  la  columna 
mitjançant maniguet roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna. 

 

BÀCULS: 

La unió del bàcul a la placa base ha d’estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 
mm. 

Ha de disposar, en la seva base, d’una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 

El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format de 
xapa de 4 mm de gruix. 

 

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 

Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 

La  fixació  de  la  platina  de  base  als  perns  s'ha  de  fer  mitjançant  volanderes,  femelles  i 
contrafemelles. 

La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha  de  quedar  connectat  al  conductor  de  terra mitjançant  la  pressió  de  terminal,  cargol  i 
femelles. 

Llargària dels perns 

‐ Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

‐ Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

 

COLUMNES COL.LOCADES ENCASTADES: 

La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d’alçària respecte de la base. 

Fondària d’encastament: 

                   +‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

                   ¦   altura útil  ¦   encastament  ¦ 
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                   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

                   ¦     0,8 m      ¦     25 cm      ¦ 

                   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

                   ¦       2 m      ¦     30 cm      ¦ 

                   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

                   ¦     2,4 m      ¦     35 cm      ¦ 

                   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

                   ¦       4 m      ¦     60 cm      ¦ 

                   +‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

 

Fondària d’encastament: 

‐ Alçària <= 240 cm:  >= 25 cm 

‐ Alçària > 240 cm :  >= 50 cm 

Toleràncies d'execució: 

‐ Posició:  ± 50 mm 

 

ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 

Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar‐se al semàfor que han de sostenir. 

Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 

Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de 
suport. 

Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm  i 120 mm, del element 
vertical de suport. 

El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat 
en el seu interior. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

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. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

____________________________________________________________________________ 

 

FB ‐  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBS ‐  MATERIALS PER A SEMAFORS 

FBS2 ‐   SEMAFORS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBS2U0H1,FBS2U0F1. 

 

ARTICLE ÚNIC 

Es  d’aplicació  en  aquest  capítol  el  Plec  de  Condicions  "Especificació  del mòdul  de  semàfor. 
Document  BCN‐REG‐SF‐002‐CAT.  Departament  de  Regulació  de  Trànsit.  Ajuntament  de 
Barcelona. Novembre 2003" del Banc del IMU. 

____________________________________________________________________________ 

 

FG ‐  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

FG3 ‐   CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

FG31 ‐  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG31D578,FG319354. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa  i  col∙locació  de  cable  elèctric  destinat  a  sistemes  de  distribució  en  tensió    baixa  i 
instal∙lacions  en  general,  per  a  serveis  fixes,  amb  conductor  de  coure,  de  tensió  assignada 
0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  ‐  Cable  flexible  de  designació  RZ1‐K  (AS),  amb  aï  llament  de  barreja  de  polietilè  reticulat 
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 

  ‐ Cable  flexible de designació RV‐K   amb aïllament de barreja de polietilè  reticul at  (XLPE)  i 
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coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 

  ‐  Cable  flexible  de  designació  RZ1‐K  (AS+),  amb  aïllament  de  barreja  de  polietilè  reticulat 
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 

  ‐ Cable flexible de designació SZ1‐K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats  i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123‐4 

  ‐ Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 

  ‐  Cable  rígid  de  designació RZ,  amb  aïllament  de  barreja  de polietilè  reticulat  (XLPE), UNE 
21030 

  ‐  Cable  rígid  de  designació  RVFV,  amb  armadura  de  fleix  d’acer,  aïllament  de  barreja  de 
polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123‐2 

  ‐ Cable flexible de designació ZZ‐F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col∙locació següents: 

‐ Col∙locat superficialment 

‐ Col∙locat en tub 

‐ Col∙locat en canal o safata 

‐ Col∙locat aeri  

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

‐ Estesa, col∙locació i tibat del cable si es el cas 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments  i derivacions s'han de  fer amb borns o regletes de connexió, prohibint‐se 
expressament el  fer‐ho per  simple  recargolament o enrrotllament dels  fils, de  forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal∙lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a 
la sortida del quadre de protecció. 

No  ha  d'haver‐hi  empalmaments  entre  les  caixes  de  derivació,  ni  entre  aquestes  i  els 
mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

‐ Sense transit rodat:  >= 4 m 
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‐ Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es  col∙loca muntat  superficialment,  la  seva  fixació al parament ha de quedar alineada 
paral∙lelament al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En  cables  col∙locats  amb  grapes  sobre  façanes  s’aprofitarà  ,  en  la mesura  del  possible,  les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 

El  cable es  subjectarà a  la paret o  sostre amb  les grapes adequades.  Les grapes han de  ser 
resistents  a  la  intempèrie  i  en  cap  cas  han  de malmetre  el  cable.  Han  d’estar  fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un 
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. 
Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats 
han  d’estar  el  suficientment  propers  per  tal  d’evitar  que  la  distància  indicada  pugui  deixar 
d’existir. 

 

COL∙LOCACIÓ AÈRIA: 

El  cable  quedarà  unit  als  suports  pel  neutre  fiador  que  es  el  que  aguantarà  tot  l’esforç  de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar‐li al cable  la seva tensió de treball un cop estesa  la  línia. Ha de ser 
d’acer  galvanitzat  hi    no  ha  de  provocar  cap  retorciment  al  conductor  neutre  fiador  en  les 
operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , 
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

 

COL∙LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 

La  connexió entre el  cable  soterrat  i el que  transcorre per  la  façana o  suport es  farà dintre 
d’una caixa de doble aïllament,  situada a  l’extrem del  tub d’acer,  resistent a  la  intempèrie  i 
amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els  empalmaments  i  connexions  es  faran  a  l’interior  de  pericons  o  be  en  les  caixes  dels 
mecanismes. 

Es  duran  a  terme  de  manera  que  quedi  garantida  la  continuitat  tant  elèctrica  com  de 
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l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si  en  un  mateix  tub  hi  ha  més  d’un  cable,  aleshores  el  dià  metre  del  tub  ha  de  ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal∙lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a  la seva coberta en treure'l de  la 
bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar‐li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal∙lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si  l’estesa del  cable es amb  tensió  , es a dir estirant per un extrem del  cable mentre es va 
desentrrotllant de  la bobina, es disposaran politges als suports  i en els canvis de direcció per 
tal de no  sobrepassar  la  tensió màxima admissible pel  cable. El  cable  s’ha d’ extreure de  la 
bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del 
cable. 

Un  cop  el  cable  a  dalt  dels  suports  es  procedirà  a  la  fixació  i  tibat  amb  els  tensors  que 
incorporen les peces de suport. 

Durant  l’estesa del  cable  i  sempre que  es prevegin  interrupcions de  l’ obra,  els  extrems  es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La  força  màxima  de  tracció  durant  el  procés  d’instal∙lació  serà    tal  que  no  provoqui 
allargaments  superiors  al  0,2%.  Per  a  cables  amb  conductor  de  coure,  la  tensió  màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí 
on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

‐ Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

‐ Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal∙lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor  s'ha d'introduir dins el  tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 

 



Projecte de remodelació del Túnel de l’Oreneta per l’adaptació  

als nous nivells de seguretat establerts per la legislació vigent. 

 

 

 
234 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 

Aquest criteri  inclou  les pèrdues de material corresponents a  retalls, així com  l'excés previst 
per a les connexions. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Comprovació de la correcta instal∙lació dels conductors 

‐ Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 

‐ Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

‐  Verificar  a  caixes  la  correcta  execució  dels  empalmaments  i  l’ús  de  borns  de  connexió 
adequats 

‐ Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

‐ Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 

‐ Assaigs segons REBT. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

‐ Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el 
que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda  de  tensió:  Es mesuraran  els  circuits més  desfavorables  i  les  lí  nies  que  hagin  sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 

 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 

 

FH ‐  INSTAL∙LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHN3E113. 

 

ARTICLE ÚNIC 

Es d’aplicació en aquest capítol el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A  INSTAL∙LACIONS 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE BARCELONA” nvembre 2006  , del departament de 
Medi  Ambient,  Energia  i  Qualitat  Ambiental,  Enllumenat  i  Energia  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona 

____________________________________________________________________________ 
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G ‐   PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

GF ‐  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

GF1 ‐   TUBS D'ACER NEGRE 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GF11N001. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal∙lacions de transport i distribució  de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , 
roscades o amb soldadura helicoïdal  i  la col∙locació d’accessoris en canalitzacions soterrades 
amb unions soldades, col∙locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  

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.) 

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. 

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 DT 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. 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques  i s'han de col∙locar  
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi  la conducció  (accessoris roscats o 
soldats). 

Si  cal aplicar un element enroscat, no  s'ha d'enroscar al  tub,  s'ha d'utilitzar el  corresponent 
enllaç de con elàstic de compressió. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

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. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

 

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. 

En  els  trams  encastats  caldrà  protegir  els  tubs  contra  la  oxidació  i  especialment  evitar  el 
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro. 

La  separació  entre  els  tubs  o  entre  aquests  i  els  paraments  ha  de  ser  >=  30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

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. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 

│   Diàmetre  │ Distància entre suports (m)│ 

│    nominal  │────────────────────────────│ 

│             │ trams      │     trams     │ 

│             │ ver cals  │  horitzontals │ 

│─────────────│────────────│───────────────│ 

│  1/8"       │  1,8       │       1,5     │ 

│  1/4"       │   2        │       1,6     │ 

│  3/8"       │  2,5       │       1,8     │ 

│ 1/2" ‐ 3/4" │   3        │       2,5     │ 
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│   1"        │   3        │       2,8     │ 

│1"1/4 ‐ 2"   │  3,5       │        3      │ 

│  2"1/2      │  4,5       │       3,5     │ 

│   3"        │  4,5       │        4      │ 

│   4" ‐ 5"   │   5        │        5      │ 

│   6"        │   6        │        6      │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'instal∙lació: 

‐ Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 

Els tubs han d'estar situats sobre un  llit de recolzament que per als de diàmetre  inferior a 30 
cm  (tubs  <= 12") ha de  ser de  grava o  sorra  amb un  gruix mínim de 15  cm; per  a  tubs de 
diàmetres superiors,  el llit de recolzament ha de complir l'especificat en la DT. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

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. 

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. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

‐ En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

‐ En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

  

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 

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. 
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Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins 
el valor indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal∙lació s'ha de netejar interiorment i fer‐hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos i, finalment, aigua. 

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 freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

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. 

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. 
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Aquest  criteri  inclou  les  pè  rdues  de material  per  retalls  i  els  empalmaments  que  s'hagin 
efectuat. 

En  les  instal∙lacions  amb  grau de  dificultat  especificat,  inclou,  a mé  s,  la  repercussió de  les 
peces especials per col∙locar. 

 

COL∙LOCACIÓ SOTERRADA: 

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 destini. 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 

‐ Verificació de l’ús de passa murs  quan els tubs travessin forjats o parets. 

‐  Verificació  que  l’execució    es  fa  amb  els  pendents  previstos  al  projecte  segons  l’ús  de  la 
instal∙lació. 

‐ S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. 
Les  proves  d’estanquitat  s’han  de  realitzar  d’  acord  a  la  norma UNE  100151  o  a UNE‐ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

‐ Verificació de  l’ús dels elements d’unió adequats,  la correcta execució de soldadures,  i  l’ús 
dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la instal∙lació. 

‐ Manteniment de la instal∙lació. 

‐  Realització  i  emissió  d’informe  amb  resultats  dels  contro  ls  i  dels  assaigs  realitzats  i  de 
quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal∙lació, en cas de deficiències, s’ha de 
realitzar un mostreig extensiu. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha 
de procedir a fer‐ho. En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, 
d’acord amb el que determini la DF. 

____________________________________________________________________________ 
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H ‐   PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

HB ‐   SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2 ‐   BARRERES DE SEGURETAT 

HB2C ‐  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HB2C2000. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Barrera de peces prefabricades 

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

Peces prefabricades: 

‐ Replanteig 

‐ Col∙locació de les peces 

‐ Unió de les peces entre elles 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

Les  peces  disposades  per  al  muntatge  no  han  de  presentar  arestes  descantellades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

La barrera  s'ha de  situar  a  la posició  indicada  a  la DT,  amb  les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 

No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

‐ Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 

‐ Replanteig:  ± 3 cm 

 ‐ Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

‐ Nivells:  ± 10 mm 

 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
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2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 

La col∙locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient  antelació  ,  a  l'aprovació de  la DF,  el programa de  tall,  restricció o  desviament  del 
trànsit. 

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col∙locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*  UNE  135111:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*  UNE  135112:1994  Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de  julio, por  el que  se  aprueba  la  Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE‐08). 

 

 

5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual del material abans de  la seva col∙locació , rebutjant  les peces que presentin 
danys deguts al transport. 

‐ Replanteig de la situació de les peces. 

‐ Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

‐ Col∙locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 

‐ Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col∙locades. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
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CONTROL  D’EXECUCIÓ.  INTERPRETACIÓ  DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No  es  permetrà  la  continuació  dels  treballs  fins  que  no  estiguin  solucionats  els  defectes 
d’execució. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐  Inspecció visual de  la unitat  finalitzada  i control de  les condicions geomètriques d’ acabat, 
segons l’article 100. de la norma EHE‐08. 

 ‐ Assaigs d’informació complementaria: 

     ‐ De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE‐08, en les que els materials i 
l’execució  hagin  assolit  la  qualitat  prevista,  comprovada mitjançant  els  controls  preceptius, 
sols  necessiten  sotmetre’s  a  assaigs  d’informació  i  en  particular  a  proves  de  càrrega,  les 
incloses en els següents supòsits: 

          ‐ Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

          ‐ Quan degut a  caràcter particular de  l’estructura  convingui  comprovar que  la mateixa 
reuneix    certes  condicions  específiques.  En  aquest  cas  el  plec  de  prescripcions  tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar,  indicant amb tota precisió  la 
forma de realitzar‐los i la manera d’interpretar els resultats.  

          ‐ Quan a  judici de  la DF existeixin dubtes  raonables  sobre  la  seguretat,  funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la 
norma EHE‐08. 

CONTROL  DE  L’OBRA  ACABADA.  INTERPRETACIÓ    DE  RESULTATS  I  ACTUACIONS  EN  CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Si  s’aprecien  deficiències  importants  en  l’element  construït,  la DF  podrà  encarregar  assaigs 
d’informació  complementaria  (testimonis,  ultrasons,  escleròmetre)  per  tal  de  tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element. 

____________________________________________________________________________ 
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HB ‐   SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBB ‐   SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBB21A61,HBB11251. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Senyalització  que  referida  a  un  objecte,  activitat  o  situació    determinades,  proporcioni  una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Principis generals: 

Per  a  la  utilització  de  la  senyalització  de  seguretat  s’ha  de  partir  dels  següents  principis 
generals: 

‐ La senyalització mai no elimina el risc. 

‐ Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

‐ Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

‐  La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar  confusió  o  despreocupació  en  qui  ho  rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva  forma, suport, colors, pictogrames  i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el RD 485/1997, de 14 d’abril,  i estaran advertint, prohibint, obligant o  informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en  les quals  la  intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran 
de  col∙locar‐se  els  senyals  de  seguretat,  amb  llegendes  al  seu  peu  (senyal  addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal∙laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequades  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris,  tenint  en  compte  possibles  obstacles,  en  la  proximitat  immediata  del  risc  o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà fàcilment visible. 

No  se  situaran  gaires  senyals  pròxims  entre  sí.  Nota:  Cal  recordar  que  el  rètol  general 
enunciatiu  dels  senyals  de  seguretat,  que  acostuma  a  situar‐se  a  l’entrada  de  l’obra,  té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 

Els  senyals  hauran  de  retirar‐se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

No  s’  iniciaran  obres  que  afectin  a  la  lliure  circulació  sense  haver  col∙locat  la  corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
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i dimensions es  correspondran amb  l’ establert en  la Norma de Carreteres 8.3.‐  IC  i  catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La  part  inferior  dels  senyals  estaran  a  1 m  sobre  la  calçada.  S’exceptua  el  cas  dels  senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  i  “SENTIT OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran  col∙locar‐se 
sobre un pal solament, a la mínima altura.  

Els  senyals  i plafons direccionals, es  col∙locaran  sempre perpendiculars a  l’eix de  la via, mai 
inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està  prohibit  posar  cartells  amb missatges  escrits,  diferents  dels  que  figuren  en  el  Codi  de 
Circulació. 

Tot  senyal que  impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de  ser  repetida  a  intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul∙lada en quant sigui possible. 

Tota  senyalització d’obres que  exigeixi  l’ocupació de part de  l’esplanada de  la  carretera,  es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en  funció  de  la  visibilitat  del  tram,  de  la  velocitat  del  tràfic  i  del  número  de  senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per  a  aclarir,  completar  o  intensificar  la  senyalització mínima,  podrà  afegir‐se,  segons  les 
circumstàncies, els següents elements: 

‐  Limitació  progressiva  de  la  velocitat,  en  escalons màxims  de  30  km/h,  des  de  la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 
de limitació pot situar‐se prè viament a la de perill “OBRES” 

‐ Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 
305) 

‐ Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

‐ Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de  les  vies,  llevat  del  cas  d’ordenació  en  sentit  únic  alternatiu,  que  podrà  rebaixar‐se  a  40 
km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

‐  Establiment  de  la  prioritat  d’un  dels  sentits mitjançant  senyals  fixos.  Circular,  amb  fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

‐  Ordenació  diürna mitjançant  senyals manuals  (paletes  o  discos),  si  els  senyalitzadors  es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 

‐ Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà  regulada mitjançant  semàfors. Durant el dia, poden utilitzar‐se  senyalitzadors 
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amb armilla fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle  amb  una  sèrie  de  senyals  TR  –  401  (direcció  obligatòria),  inclinades  a  45º  i 
formant en planta una a  lineació recta,  l’angle de  la qual amb el cantell de  la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses entre 15  i 
25 ºC. 

Els estocs  i  les entregues estaran documentades  i  custodiades, amb  justificant de  recepció  i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
no utilitzades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal∙lada a l’obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre 
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias 
peligrosas. 

Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Safety colours and safety signs 
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UNE 23033‐1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE‐EN  60073:1997  Principios  básicos  y  de  seguridad  para  interfaces  hombre‐màquina,  el 
marcado  y  la  identificación.  Principios  de  codificación  para  dispositivos  indicadores  y 
actuadores. 

UNE‐EN 60204‐1:1999 Seguridad de  las máquinas. Equipo eléctrico de  las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

____________________________________________________________________________ 

   

HB ‐   SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBC ‐   ABALISAMENT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBC12900,HBC1GFJ1,HBC1R801. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja 
que siguin ultrapassats. 

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

Per  a  la  utilització  de  la  senyalització    de  seguretat  s’ha  de  partir  dels  següents  principis 
generals: 

‐ L’aba lisament mai no elimina el risc 

‐ Un correcte abalisament no dispensa de  l’adopció de mesures de seguretat  i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 

‐ Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 

‐  L’  abalisament  indiscriminat  pot  provocar  confusió  o  despreocupació  en  qui  ho  rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

‐ L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il∙luminat i serà fàcilment visible. 

‐  L’abalisament    hauran  de  retirar‐se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 
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CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

‐ No s’    iniciaran obres que afectin a  la  lliure circulació sense haver col∙locat  la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 
i dimensions es  correspondran amb  l’ establert en  la Norma de Carreteres 8.3.‐  IC  i  catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

‐  Les  barreres  tubulars  portà  tils,  solament  poden  utilitzar‐se  com  element  de  defensa  o 
abalisament,  si  disposen  en  el  costat  de  circulació,  de  superfícies  planes  i  reflectores.  Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl∙lica). 

‐ Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

‐ Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

‐ Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

‐  La placa  “OBRES“ haurà   d’estar,  com   a   mínim, a 150 m  i,  com a màxim, a 250 m de  la 
barrera, en funció de  la visibilitat del tram, de  la velocitat del tràfic  i del nú mero de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin  col∙locar  entre  senyal  i  barrera.  Finalitzats  els  treballs 
hauran de retirar‐se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

‐ Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 

‐ Col∙locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

‐ Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

‐ Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

‐ Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

‐ Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

‐ En  les  carreteres el  trà  fic de  les quals  sigui d’intensitat diària  superior a 500 vehicles,  les 
barreres portàtils  tindran  reflectors a    les bandes vermelles. Quan  la  intensitat sigui  inferior, 
podran  emprar‐se  captafars  o  bandes  reflectores  verticals  de  10  cm  d’espessor,  centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 

 

 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col∙locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis  i secs, amb temperatures compreses entre 15  i 
25 ºC. 

Els estocs  i  les entregues estaran documentades  i  custodiades, amb  justificant de  recepció  i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o 
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no utilitzades. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Safety colours and safety signs 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 

____________________________________________________________________________ 
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B ‐   MATERIALS 

BB ‐  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 ‐   BARANES 

BB15 ‐  BARANES D'ACER INOXIDABLE 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB152AB1,BB15U021. 

 

1.‐ DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'acer  inoxidable que  formen el bastidor  i el  front de  les baranes de 
protecció. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom‐niquel o crom‐manganès‐niquel,  i 
ser resistent als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El  moment  d'inèrcia  dels  perfils  de  la  barana  no  solidaris  amb  l'obra,  ha  de  ser  tal  que 
sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de 
la llum. 

Composició química de l'acer: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦    ¦    AISI 304     ¦    AISI 316      ¦ 

¦    ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ C  ¦     <= 0,08%    ¦     <= 0,08%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 18,00% ‐ 20,00% ¦ 16,00% ‐ 18,00%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% ‐ 10,50% ¦ 10,00% ‐ 14,00%  ¦ 

¦ Mo ¦        ‐        ¦  2,00% ‐ 2,50%   ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
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Toleràncies: 

‐ Gruix:  2,5% 

‐ LLargària:  0,1% 

‐ Alineació d'arestes:  0,2% 

‐ Torsió del perfil:  ± 1°/m 

‐ Angles:  ± 1° 

 

 

2.‐ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb  les proteccions necessàries perquè arribi a  l'obra amb  les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les 
barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 

 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables. 

____________________________________________________________________________ 
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