
DOCUMENT 3 
PLEC DE CONDICIONS 

  



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  1 

 

ÍNDEX 

 
 
1 OBJECTE DEL PLEC, ÀMBIT D'APLICACIÓ I DISPOSICIONS GENERALS ...................................... 11 

1.1 OBJECTE DEL PLEC ......................................................................................................................... 11 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ ......................................................................................................................... 11 

1.3 DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................................................. 11 

1.4 AMB CARÀCTER GENERAL : ........................................................................................................... 11 

2 DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES ...................................................................... 22 

2.1 DECRIPCIÓ DE LES OBRES ............................................................................................................ 22 

2.2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES ........................................................................................... 23 

2.2.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES ........................................................................... 23 

2.2.2 DEFINICIÓ DE LES OBRES .......................................................................................................... 23 

2.2.3 PLÀNOLS D'OBRA ........................................................................................................................ 23 

2.2.4 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS ............................................................................ 24 

2.2.5 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ....................................................................................................... 24 

2.2.6 REVISIÓ D'EDIFICACIONS PROPERES ...................................................................................... 24 

2.2.7 INSPECCIÓ DE LES OBRES ........................................................................................................ 24 

2.2.8 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG ............................................................................................ 25 

2.2.9 ORDRE D'INICIACIÓ DE LES OBRES ......................................................................................... 25 

2.2.10 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES .. 25 

2.2.11 ASSAIGS I CONTROL DE QUALITAT .......................................................................................... 26 

2.2.12 MATERIALS ................................................................................................................................... 27 

2.2.13 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL ...................................................................................... 27 

2.2.14 CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA ......... 27 

2.2.15 NETEJA FINAL DE LES OBRES ................................................................................................... 27 

2.2.16 CONSERVACIÓ DEL MEDI ........................................................................................................... 28 

2.2.17 CARTELLS D'OBRA ...................................................................................................................... 28 

2.2.18 EQUIP DEL CONTRACTISTA ....................................................................................................... 28 

2.2.19 PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES ..................................... 29 

2.2.20 MESURES DE PROTECCIÓ ......................................................................................................... 29 

2.2.21 CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS ...................................................................... 29 

2.2.22 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC .................................... 29 

2.2.23 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA ......................................................... 29 

2.2.24 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS .................................. 29 

2.2.25 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA ................................................................... 30 

2.2.26 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES ...................................... 30 

2.2.27 EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA ............................................................................ 31 

2.2.28 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC .................................... 31 

2.2.29 AMIDAMENT I ABONAMENT ........................................................................................................ 32 

2.2.29.1 AMIDAMENT DE LES OBRES .................................................................................................. 32 

2.2.29.2 ABONAMENT DE LES OBRES ................................................................................................. 32 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  2 

3 DIRECCIÓ D'OBRA ................................................................................................................................ 34 

4 PLECS DE PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS BÀSICS ................................................................. 36 

4.1 ASPECTES GENERALS .................................................................................................................... 36 

4.1.1 CONDICIONS GENERALS ............................................................................................................ 36 

4.1.1.1 NORMES OFICIALS ...................................................................................................................... 36 

4.1.1.2 EXAMEN I PROVA DELS MATERIALS ......................................................................................... 36 

4.1.2 MATERIALS QUE NO COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS ................................................. 37 

4.1.2.1 MATERIALS COL·LOCATS EN OBRA (O SEMIEL·LABORATS)................................................. 37 

4.1.2.2 MATERIALS APLEGATS ............................................................................................................... 37 

4.1.3 ALTRES MATERIALS .................................................................................................................... 37 

4.2 LÍQUIDS NEUTRES ........................................................................................................................... 37 

4.2.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 37 

4.2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: ............................................................................................. 37 

4.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 38 

4.2.4 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 38 

4.2.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 38 

4.2.6 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 38 

4.3 GRANULATS. TERRES ..................................................................................................................... 39 

4.3.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 39 

4.3.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 40 

4.3.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 40 

4.3.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 40 

4.3.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 41 

4.4 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS. CALÇ ................................................................................ 41 

4.4.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 41 

4.4.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 42 

4.4.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 43 

4.4.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 43 

4.4.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 43 

4.5 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA .................................... 44 

4.5.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 44 

4.5.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 47 

4.5.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 48 

4.5.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 48 

4.5.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 48 

4.6 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR .................................. 51 

4.6.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 51 

4.6.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 54 

4.6.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 55 

4.6.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 55 

4.7 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL ........................................... 55 

4.7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 55 

4.7.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 56 

4.7.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 56 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  3 

4.7.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 57 

4.7.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 57 

4.8 ADHESIUS. ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL ...................................................................... 58 

4.8.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 58 

4.8.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 60 

4.8.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 60 

4.8.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 60 

4.9 FERRETERIA. CARGOLS ................................................................................................................. 60 

4.9.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 60 

4.9.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 61 

4.9.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 61 

4.9.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 61 

4.10 FERRETERIA. TACS I VISOS ........................................................................................................... 61 

4.10.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 61 

4.10.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 62 

4.10.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 62 

4.10.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 62 

4.11 FERRETERIA. ABRAÇADORES ....................................................................................................... 63 

4.11.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 63 

4.11.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 63 

4.11.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 64 

4.11.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 64 

4.12 ACER I METALL EN PERFILS O BARRES. MALLES ELECTROSOLDADES ................................. 64 

4.12.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 64 

4.12.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 66 

4.12.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 66 

4.12.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 66 

4.12.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 66 

4.13 MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS. ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS .. 69 

4.13.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 69 

4.13.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 70 

4.13.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 70 

4.13.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 70 

4.14 MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA MAONS CERÀMICS............................................................. 71 

4.14.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 71 

4.14.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 73 

4.14.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 73 

4.14.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 73 

4.14.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 73 

4.15 MATERIALS PER A ESTRUCTURES. MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS 
I METALLS ...................................................................................................................................................... 74 

4.15.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 74 

4.15.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 74 

4.15.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 74 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  4 

4.15.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 74 

4.16 MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS. PASTES ELASTOMÈRIQUES .................................... 75 

4.16.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 75 

4.16.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 75 

4.16.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 76 

4.16.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 76 

4.17 MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS. MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS ........ 76 

4.17.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 76 

4.17.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 81 

4.17.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 81 

4.17.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 81 

4.17.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 82 

4.18 MATERIALS PER A PAVIMENTS. VORADES DE PLANXA D'ACER .............................................. 82 

4.18.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 82 

4.18.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 83 

4.18.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 83 

4.18.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 83 

4.19 MATERIALS PER A PAVIMENTS. PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS ................. 83 

4.19.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 84 

4.19.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 84 

4.19.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 85 

4.19.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 85 

4.20 MATERIALS PER A PAVIMENTS.MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT .............. 85 

4.20.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 85 

4.20.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 91 

4.20.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 91 

4.20.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 91 

4.20.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 92 

4.21 - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. ABALISAMENT DE SEGURETAT 
LABORAL ........................................................................................................................................................ 93 

4.21.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 93 

4.21.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 95 

4.21.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 95 

4.21.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 95 

4.22 MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA. MATERIALS 
AUXILIARS PER A DRENATGES ................................................................................................................... 96 

4.22.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS .............................................................. 96 

4.22.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE ................................................ 99 

4.22.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT............................................................................................. 99 

4.22.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ............................................................................ 99 

4.22.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ .............................................................................. 99 

4.23 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS. TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS ............................................................................................................................................. 100 

4.23.1 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ....................................................... 100 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  5 

4.23.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 102 

4.23.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 102 

4.23.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 102 

4.23.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ ............................................................................ 103 

4.24 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS. MATERIALS PER A PERICONS DE 
CANALITZACIONS ........................................................................................................................................ 104 

4.24.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 104 

4.24.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 107 

4.24.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 107 

4.24.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 107 

4.25 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE 
SOLDADURA ................................................................................................................................................ 107 

4.25.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 107 

4.25.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 109 

4.25.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 109 

4.25.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 110 

1.1 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS D'ACER GALVANITZAT 

SENSE SOLDADURA TUBS I ACCESSORIS DE PVC ...................................................................... 110 
4.25.5 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 110 

4.25.6 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 113 

4.25.7 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 113 

4.25.8 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 113 

4.25.9 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ ............................................................................ 114 

4.26 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ ............ 115 

4.26.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 115 

4.26.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 118 

4.26.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 118 

4.26.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 118 

4.27 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A 
GASOS I FLUIDS .......................................................................................................................................... 118 

4.27.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 118 

4.27.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 119 

4.27.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 119 

4.27.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 119 

4.28 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE 
GASOS I FLUIDS .......................................................................................................................................... 120 

4.28.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 120 

4.28.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 120 

4.28.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 120 

4.28.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 121 

4.29 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO 
METÀL·LICS .................................................................................................................................................. 121 

4.29.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 121 

4.29.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 121 

4.29.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 121 

4.29.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 122 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  6 

4.30 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS DE COURE NUS ....... 122 

4.30.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 122 

4.30.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 122 

4.30.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 122 

4.30.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 122 

4.31 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA . 123 

4.31.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 123 

4.31.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 123 

4.31.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 123 

4.31.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 123 

4.32 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA ...................................................... 123 

4.32.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 123 

4.32.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 124 

4.32.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 124 

4.32.4 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .................................................................... 124 

4.33 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA ....................................................................... 124 

4.33.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 124 

4.33.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 124 

4.33.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 124 

4.33.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 125 

4.34 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. COLUMNES ....................................... 125 

4.34.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 125 

4.34.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 126 

4.34.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 126 

4.34.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 127 

4.35 LLUMS PER A EXTERIORS. LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE 
VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA ............................................................................................................ 127 

4.35.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 127 

4.35.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 127 

4.35.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 127 

4.35.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 127 

4.36 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT .......... 128 

4.36.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 128 

4.36.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 128 

4.36.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 128 

4.36.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 128 

4.37 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA ............................................................................................. 128 

4.37.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 128 

4.37.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE .............................................. 130 

4.37.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 130 

4.37.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 130 

4.37.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ ............................................................................ 130 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  7 

4.38 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. 
ADOBS O FERTILITZANTS .......................................................................................................................... 131 

4.38.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................................... 131 

4.38.2 CONDICIONS GENERALS. ......................................................................................................... 131 

4.38.3 TIPUS. .......................................................................................................................................... 131 

4.39 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL. 
LLAVORS. ..................................................................................................................................................... 134 

4.39.1 DEFINICIÓ. .................................................................................................................................. 134 

4.39.2 CONDICIONS GENERALS. ......................................................................................................... 134 

4.40 MORTERS I PASTES ...................................................................................................................... 134 

4.40.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 134 

4.40.2 CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ ........................................................................... 134 

4.40.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 134 

4.40.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 135 

4.41 ACER FERRALLAT O TREBALLAT ................................................................................................ 135 

4.41.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS ............................................................ 135 

4.41.2 CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ ........................................................................... 136 

4.41.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 136 

4.41.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 136 

4.42 JUNTS DE DILATACIÓ .................................................................................................................... 136 

4.42.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 136 

4.42.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 137 

4.42.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 138 

4.42.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 138 

4.43 JUNTS. FORMACIÓ DE JUNTS ...................................................................................................... 138 

4.43.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 138 

4.43.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 139 

4.43.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 139 

4.43.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 140 

4.43.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 140 

4.44 DEMOLICIONS. DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT ....................................................... 140 

4.44.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 140 

4.44.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 141 

4.44.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 141 

4.44.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 142 

4.45 DEMOLICIONS. DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE ....................... 142 

4.45.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 142 

4.45.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 142 

4.45.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 143 

4.45.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 143 

4.46 DEMOLICIONS. ENDERROCS D'ESTRUCTURES ........................................................................ 143 

4.46.1 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ........................... 143 

4.46.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 144 

4.46.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 144 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  8 

4.46.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 145 

4.47 DEMOLICIONS. SUBMINISTRAMENT DE TERRES ...................................................................... 145 

4.47.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 145 

4.47.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 145 

4.47.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 145 

4.47.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 145 

4.48 PAVIMENTS. ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS ............................................... 145 

4.48.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 145 

4.48.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 147 

4.48.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 148 

4.48.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 148 

4.49 PAVIMENTS. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA ................................................................. 149 

4.49.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 149 

4.49.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 150 

4.49.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 153 

4.49.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 154 

4.49.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 154 

4.50 PAVIMENTS. BASES DE TOT-U ..................................................................................................... 155 

4.50.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 155 

4.50.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 156 

4.50.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 157 

4.50.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 157 

4.50.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 157 

4.51 PAVIMENTS. ACABATS DE JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE ESTRUCTURES 158 

4.51.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 158 

4.51.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 159 

4.51.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 159 

4.51.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 159 

4.51.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 160 

4.52 PAVIMENTS. ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS .......................................... 160 

4.52.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 160 

4.52.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 160 

4.52.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 161 

4.52.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 161 

4.53 MOVIMENTS DE TERRES. REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES .......... 161 

4.53.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 161 

4.53.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 162 

4.53.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 162 

4.53.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 162 

4.54 MOVIMENTS DE TERRES. TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS ........... 163 

4.54.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 163 

4.54.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 165 

4.54.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 166 

4.54.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 166 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  9 

4.54.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 167 

4.55 MOVIMENT DE TERRES. APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA ........ 167 

4.55.1 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ........................... 167 

4.55.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 168 

4.55.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 168 

4.55.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 168 

4.55.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 168 

4.56 GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................................................... 169 

4.56.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 169 

4.56.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 170 

4.56.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 170 

4.56.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 171 

4.57 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS. CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB 
DE PVC ......................................................................................................................................................... 171 

4.57.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 171 

4.57.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 172 

4.57.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 173 

4.57.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 173 

4.57.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA ...................................... 173 

4.58 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS. PERICONS QUADRATS PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS ................................................................................................................. 174 

4.58.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 174 

4.58.2 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ .......................................................................... 175 

4.58.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 175 

4.58.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 175 

4.59 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS 
DE CANALITZACIONS DE SERVEIS ........................................................................................................... 175 

4.59.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 175 

4.59.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 176 

4.59.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 176 

4.59.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 176 

4.60 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS ..... 176 

4.60.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 176 

4.60.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 177 

4.60.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 178 

4.60.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 178 

4.61 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. LLUMS PER A EXTERIORS ................................................ 178 

4.61.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ................................ 178 

4.61.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 179 

4.61.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 180 

4.61.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 180 

4.62 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA. PLANTACIONS I 
TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES ............................................................................................ 180 

4.62.1 .DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES ............................... 180 

4.62.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ ............................................................................... 181 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  10 

4.62.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT........................................................................................... 183 

4.62.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 183 

4.63 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL. ABALISAMENT ........................................................................ 183 

4.63.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ .............................................................................. 183 

4.63.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT ............................................................................................. 184 

4.63.3 UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT ......................................................................................... 184 

4.63.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 184 

5 ALTRES PRESCRIPCIONS ................................................................................................................. 185 

5.1 PENALITZACIONS ........................................................................................................................... 185 

5.2 PERSONAL TÈCNIC DEL CONTRACTISTA A L’OBRA ................................................................. 185 

5.3 MESURES I PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA ............................................................................. 185 

5.3.1 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS .......................................................... 185 

5.3.2 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA ....................................... 185 

5.3.2.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ ............................................................................... 186 

5.3.2.2 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI .......................................................................... 187 

5.3.3 DRENATGE ................................................................................................................................. 187 

5.3.4 GELADES .................................................................................................................................... 187 

5.3.5 INCENDIS .................................................................................................................................... 187 

5.4 DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA ................................ 187 

5.5 CAMINS D’ACCÉS A L’OBRA ......................................................................................................... 188 

5.6 CONDICIONS I PROVES MÍNIMES PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DE LES 
OBRES  .......................................................................................................................................................... 188 

5.7 PLA D’OBRA .................................................................................................................................... 189 

5.8 OFICINES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA ...................................................................................... 190 

 

 
  



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  11 

 

1 OBJECTE DEL PLEC, ÀMBIT D'APLICACIÓ I DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt de  normes que, 
juntament amb les establertes en el plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics de les 
obres que són objecte del mateix. 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. 

En general s'ha procedit a definir el més exhaustivament possible els conceptes que cada unitat 
d'obra comprèn. 

Per aquells materials o unitats d'obra no mencionats en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu Annex, serà de sencera aplicació el disposat en les Normatives i Disposicions 
esmentades en el punt 1.3. “Disposicions generals”, que es consideren a tots els efectes com Plec 
de Prescripcions Generals. 

Per algunes unitats d'obra es fixen condicions que complementen, modifiquen o concreten les 
citades en aquelles disposicions. En aquests casos les condicions fixades en el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars deuran ser ateses principalment passant a considerar les 
corresponents de les Disposicions com supletòries. 

 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les instruccions del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'aplicaran a totes les 
Obres necessàries que es defineixen en el PROJECTE DE MILLORA DE L’ENDEGAMENT DEL 
TORRENT DELS PRATS, DES DEL SEU ENCREUAMENT AMB L’AVDA. DE LA GENERALITAT 
FINS A LA CARRETERA BV-2127 AL TM DE VILOBI DEL PENEDES. 

1.3 DISPOSICIONS GENERALS 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d'aquest Plec, 
les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que 
en ell s'especifica. 

1.4 AMB CARÀCTER GENERAL : 

 
- LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

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) i posteriorment per les modificacions del Reial Decret 114/2001 de 9 de febrer 
(BOE de 21 de febrer de 2001). 
 
Reglament General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC de 
10/12/2003). 
- Instrucció per la Recepció de Ciments RC-2008; R.D. 956/2008 de 9 de juny. Nou 
 
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: 
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 Annexes a la Instrucció de Seccions de Ferms a Autovies, aprovada per O.M. de 31 de 
juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 

500 “Tot-ú natural” (abans “Sub-bases granulars”) 
501 “Tot-ú artificial” 
516 “Formigó compactat”  

517 “FormIgó magre” (nou) 
 
OC 292/86T, de maig de 1986, estableix requisits adicionals per els articles: 
278 “Pintures a emplear en marques vials”. 
    700 “Marques vials”. 
 
 O.C. 293/86T, de 23 de desembre, sobre Lligamts bituminosos, revisa els articles: 
   210 Quitrans per Carreteres (passa a anomenar-se Quitrans) 
   211 Betums asfàltics 
   212 Betums fluÏdificats 
   213 Emulsions asfàltiques (passa a anomenar-se Emulsions 
Bituminoses) 
  Creació de nou article 
   214 Betums fluxats 
 
 O.C.294/87T, de 26 de desembre de Recomanacions sobre regs amb lligams 
hidrocarbonats, revisa els articles: 
   530 Regs d’imprimació 
   531 Regs d’adherència 
   532(Nova creació): Regs de curat (abans Tractaments 
superficials) 
   533 Tractaments superficials (abans article 532) 
  Supressió de: 
   533 Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos 
   534 Macadam bituminós per penetració amb lligants fluids 
 
 O.C. 295/87T, de Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretensat, revisa els articles: 
   240 Barres llises per formigó armat 
   241 Barrres corrugades 
   242 Malles electrosoldades 
   243 Filferros per formigó pretensat 
   244 Torcals per formigó pretensat 
   245 Cordons per formigó pretensat 
   247 Barres per formigó pretensat. 
   248 Accesoris per formigó pretensat 
 
 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
   510 Terres estabilitzades in situ amb calç 

511 Terres estabilitzades in situ amb ciment(abans terres estabilitzades amb 
productes bituminosos) 

   533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb gravetat” 
 
 O.C. 299/89, sobre Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent, revisa els 
articles: 
   542 Mescles bituminoses en calent 
 
 O.M. de 8 de maig de 1989, modifica els articles: 
   210 Quitrans 
   211 Betums asfàltics 
   212 Betums asfàltics fluïdificats 
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   213 Emulsions bituminoses 
   214 Betums fluxats 
 
 O.M. de 18 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
   104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
 
 O.C. 325/97, de 30 de desembre, supremeix els articles: 
   278 Pintures a emplear en marques vials reflexives 
   289 Microesferes de vidre a emplear en marques vials reflexives 
   700 Marques vials 
  Modifica els articles: 

700 Marques vials (en la qual s’integren modificades les 278, 289 i 700 
suprimides) 
701 Senyals de circulació (que passa a anomenar-se Senyals i cartells 
verticals de circulació retrorreflectants)ç 

  Inclou els articles 
   702 Captafars retrorreflectants utilitzats en senyalització 
horitzontal 

703 Elements de balisament retrorreflectants 
704 Barreres de seguretat 
 

 O.M. de 27 de desembre de 1999 modifica els articles: 
200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 
hidràulica”) 

   202 “Ciments” 
   210 “Quitrans” (es deroga)  
   211 “Betums asfàltics”  

212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 
fluidificats”) 

   213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   214 “Betums fluxats” (nou) 
   215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres”, deroga els següents articles:  

278 Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” 
279 Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació 
289 Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives 

  Modifica l’article: 
700 Marques vials 

  Inclou els nous articles 
701 Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants (substitueix “Senyals 
de circulació”) 
702 Captafars retroreflectants 
703 Elements d’abalisament retroreflectants 
704 Barreres de seguretat 

 
O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotecnia vial en lo referent a materials per la 
construcció d’ explanacions i drenatges: 

290 “Geotextils” (nou) 
300 “Esbrossada del terreny” 
301 “Demolicions” 
302 “Escarificació i compactació” 
303 “Escarificació i compactació del ferm existent” 
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304 “Prova amb supercompactador” 
320 “Excavació de l’explanació i prèstecs” 
321 “Excavació en rases i pous” 
322 “Excavació especial de talussos en roca” 
330 “Terraplens” 
331 “Pedraplens” 
332 “Rebliments localitzats” 
333 “Rebliments tot-ú” 
340 “Acabament i refinament de l’esplanada” 

341 “Refinament de talussos” 
400 “Cunetes de formigó executades a obra” 
401 Cunetes prefabricades” 
410 “Arquetes i pous de registre” 
411 “Embornals i clavaguerons” 
412 “Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat” 
420 “Rases drenants” 
421 “Rebliments localitzats de material drenant” 
422 “Geotextils com elements de filtre i drenatge” 
658 “Escollera de pedres soltes” 
659 “Fàbrica de gavions” 
670 “Cimentacions per pilots de clavament a percusió” 
671 “Cimentacions per pilots de formigó armat moldejats in situ” 
672 “Pantalles contínues de formigó armat moldejat in situ” 
673 “Tablestacats metàl·lics” 
674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat” 
675 “Ancoratges” 
676 “Injeccions”  
677 “Jet grouting” 

 
 O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 
formigó 
530 Regs d’imprimació 
   531 Regs d’adherència 
   532 Regs de curat 
   540 Lletades bituminoses 
   542 Mescles bituminoses en calent 
   543 Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de 
rodament 
   550 Paviments de formigó vibrat 
  En substitució dels articles 531, 532, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 
294/87T, 297/88T, 299/89T, 322/89T i 311/90 C i E.  
 
O.C. 8/2001 de Reciclatge de Ferms, disposa que seran de aplicació els següents 
articles del PG-3: 

20 “Reciclatge in situ amb emulsió de capes bituminoses”. 
21 “Reciclatge in situ amb ciment de capes de ferm”. 
22 “Reciclatge en central en calent de capes bituminoses”. 

 
Ordre FOM 475/2002 del 13 de febrer, inclou els articles: 

240 “Barres corrugades per formigó estructural” 
241 “Malles electrosoldades”. 
242 “Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia”. 
244 “Cordons de dos o tres filferros per formigó pretensat”. 
245 “Cordons de set filferros per formigó pretensat”. 
246 “Tendons per formigó pretensat”. 
247 “Barres de pretensat”. 
281 “Aditius per emplear en morters i formigons”. 
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283 “Adicions per emplear en formigons”. 
287 “Poliestirè expandit per ús en estructures”. 
610 “Formigons”. 
620 “Perfils i xapes d’ acer laminats en calent, per estructures”. 

Modifica els articles: 
243 “Filferros per formigó pretensat”. 
248 “Accessoris per formigó pretensat”. 
280 “Aigua a emplear per morters i formigons”. 
285 “Productes filmógens de curat”. 
610 “Formigons”. 

Deroga els articles: 
240 “Barres llises per formigó armat”. 
241 “Barres corrugades per formigó armat”. 

   242 “Malles electrosoldades”. 
244 “torçals per formigó pretensat”. 
245 “cordons per formigó pretensat”. 
246 “Cables per formigó pretensat”. 
247 “Barres per formigó pretensat”. 
250 “Acer laminat per estructures metàl·liques”. 
251 “Acer laminat resistent a corrosió per estructures metàl·liques”. 
252 “Acer forjat”. 
253 “Acer moldejat”. 
254 “Acers inoxidables per aparells de recolzament”. 
260 “Bronze a emplear en recolzaments”. 
261 “Plom a emplear en juntes i recolzaments”. 
281 “Aireants a emplear en formigons”. 
283 “Plastificants a emplear en formigons”. 
285 “Productes filmógens de curat”. 
287 “Poliestirè expandit”. 
620 “Productes laminats per estructures metàl·liques”. 

 
 Orden FOM 1382/2002, de 16 de maig, que modifica els articles: 

300 "Esbrossada de terreny" ; 
301 "Enderrocs"; 
302 "Escarificació i compactació"; 
303 " Escarificació i compactació del ferm existent"; 
304 "Prova amb supercompactador"; 
320 "Excavació de l’ explanació i prèstecs"; 
321 "Excavació de rases i pous"; 
322 "Excavació especial de talussos en roca"; 
330 "Terraplens"; 
331 "Pedraplens"; 
332 "Reblerts localitzats"; 
340 "Terminació i refinament de l’ explanada"; 
341 "Refinament de talussos"; 
410 "Pericons i pous de registre"; 

411 "Embornals i buneres"; 
412 "Tubs d’ acer corrugat i galvanitzat"; 
658 "Escullera de pedres soltes"; 
659 "Fàbrica de gavions"; 
670 "Fomanentacions amb pilots de clavament per percusió"; 
671 "Fomanentació amb pilots de formigó armat moldeats "in situ""; 
672 "Pantalles continues de formigó armat moldeades "in situ". 
673 "Palplanxes metàl·liques", 

Nous articles: 
290 "Geotèxtils"; 
333 "Reblerts tot- ú"; 
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400 "Cunetes de formigó executades en obra"; 
401 "Cunetes prefabricades"; 
420 "Rases drenants"; 
421 "Reblerts localitzats de material drenant"; 
422 "Geotextils com elements de separació i filtres"; 
675 "Ancoratges"; 
676 "Injeccions" 
677 "Jet grouting", 

Deroga: 
400 "Cunetes i acèquies de formigó executades en obra"; 
401 "Cunetes i acèquies prefabricades de formigó"; 
420 "Drens subterranis"; 

   421 "Reblerts localitzats de material filtrant" y 
   674 "fonamentacions amb calaixos indis de formigó armat”  

 

Ordre FOM 891/2004 de 1 de març ( Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C 
5/01 i O.C. 10/02), modifica els articles: 

510 “Tot-ú” 
512 “Sòls estabilitzats in situ” 
513 “Materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment)  
530 “Regs d’imprimació” 
531 “Regs d’adherència” 
532 “Regs de curat” 
540 “Lletades bituminoses” 
542 “Mescles bituminoses en calent” 
543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per a capes de rodadura” 
550 “Paviments de formigó”  
551 “Formigó magre vibrat” 

  Deroga els articles: 
203 “Guixos i escaioles”. 
220 “Baldoses de ciment”. 
221 “Maons amb forats”. 
222 “maons massissos”. 
223 “maons perforats”. 
500 “subbases granulars”. 
501 “tot- ú artificial”. 
502 “Macadam”. 
510 “Sols estabilitzats in situ amb calç”. 
511 “sols estabilitzats amb productes bituminosos”. 
512 “sols estabilitzats amb ciment”. 
513 “Grava- ciment”. 
514 “Grava- emulsió”. 
515 “Grava- escòria”. 
530 “Regs d’ imprimació”. 
531 “Regs d’ adherència”. 
532 “Tractaments superficials”. 
533 “Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos”. 
534 “Macadam bituminós per penetració amb lligants fluids”. 
540 “Tractaments superficials amb lletada bituminosa”. 
541 “Mescles bituminoses en fred”. 
542 “Mescles bituminoses en calent”. 
550 “Paviments de formigó”. 
560 “Llambordins de pedra labrada”. 
570 “Vorades”. 
650 “Xapats de pedra”. 
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651 “mamposteria careada”. 
652 “mamposteria concentrada”. 
653 “mamposteria descafilada 
655 “mamposteria ordinària”. 
656 “silleria”. 
657 “fàbrica de maó”. 

 
Deroga l’ Ordre 18.12.1992, que aprovava l’ instrucció per la recepció de 
calçs en obres d’ estabilització de sòls. 
Ordre FOM 1269/2006, de 17 d’ abril, per la qual s’aproven els capitols 6.- Balast, i 7.- 
Subbalast, del Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Materials Ferroviaris. 

 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
- Normes U.N.E. 
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 
d'agost de 1970). 

Decret 135/1995, de 24 de març, Generalitat de Catalunya, de Promoció de l’ accesibilitat i de 
supressió de barreres arquitectóniques i aprovació del Codi d’ accesibilitatReal Decreto 173/2010, de 
19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (boe 11-marzo-2010) 

- Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel que s’aproven les condicions bàsiques de 
accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat para el accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
- Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbantizats 
- Llei 3/2007, de 4 de juliol, per la qual s’aprova la Llei d’ obra pública, DOGC. de 
06/07/2007. 
- Reial Decret 810/2007, que aprova el Reglament sobre la seguretat en la circulació de 
la “Red Ferroviaria de Interés General”. 
- Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviaria (DOGC. de 10/04/2006). 
- Ley 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviario (BOE. de 18/11/2003). Real 
Decreto Ley 1/2004, de 7 de maig, que posposa la entrada en vigència de la Ley 39/2003 (BOE 
de 11/05/2004). 
- Reial Decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el “Reglament del Sector 
Ferroviari”. 

 
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 pública 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 bé altres distintius de la Comunitat Europea. 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  18 

 
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. 
 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 

- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 

 
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 està 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 són esmentats com si no ho són 
en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui 
haver respecte el que disposa aquest plec. 
 
CONTRACTACIÓ 
 

- Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
Estado; Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE. de 16/02/1971). 
- Ley de contratos de las Administraciones Públicas; Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 
16 de 
- juny (BOE. de 21 de juny). 
- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 
1098/2001 
- de 12 d’ octubre. 
- Orden FOM 1787/2002, de 2 de juliol, que crea el registre voluntari de licitadors al 
Ministerio de 
- Fomento. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratació al sector de la 
construcció. 
- Reial Decret 1109/2007, de 24 de agost, que desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora 
de la subcontractació al sector de la construcció. 

 
MEDI AMBIENT 
 

- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2008 
de 11 de gener. 
- Llei 10/1998, de 21 d’ abril, de residus (BOE. de 22/04/1998). 
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- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. Modificat per el Reial Decret 105/2008, sobre “Producció i 
gestió de residus de construcció i demolició”. 
- Llei 15/2003, de 13 de juny de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora 
dels residus (DOGC. DE 01/07/2003). 
- Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC. de 21/06/2001). 

 
DRENATGE 
 

- Instrucció 5.1-IC de drenatge (Ordre Ministerial de 21/06/1965), vigent en la seva part 
no modificada per la 5.2-IC de drenatge superficial. 
- Instrucció 5.2-IC de drenatge superficial (Ordre Ministerial de 14/05/1990). 
- O.C. 17/2003, sobre recomanacions per al projecte i execució de drenatge subterrani 
en obres de carretera. 
-  “Recomanacions tècniques per a la redacción d’estudis sobre zones inundable d’àmbit 
local”, març 2003 de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- Recomanacions tècniques per al Disney d’infraestructures que interfereixen en l’espai 
fluvial, de juny de 2006, de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 
FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 
de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
- O.C. 20/06 sobre recepció d’obres de carreteres que incloguin ferms i paviments, de 22 
de setembre de 2006 
- Norma 6.1-I.C. “Seccions de ferms” aprovada per Ordre FOM 3460/2003, de 28 de 
novembre, deroga les instruccions 6.1-IC i 6.2-IC de “Seccions de ferms”, de data 23 de maig 
de 1989. 
- Norma 6.3-I.C. “Rehabilitació de ferms”, aprovada per Ordre FOM 3459/2003, de 28 de 
novembre, deroga la instrucció 6.3-I.C. de “Reforços de ferms”, de data 26 de març de 1980. 

 
PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març 
de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992. 
- “Guies metodològiques per la elaboració d’estudis d’impacte ambiental. 1)Carreteres i 
Ferrocarrils”, MOPU, 1989, 3ª reimpresió 1996.  

 

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
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- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 

IL·LUMINACIÓ 

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

 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 T i P IC 660) amb les 
modificacions introduïdes en les Ordres Circulars 6/01 i les noves fitxes incloses en l’actualització 
de l’any 2000 i en l’autorització de setembre de 2002, així com la modificación realitzada per l’Ordre 
Circular 18/04.  
- Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras". 
MOPTMA. 
 
TÚNELS  
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport terrestre 
(IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
 
ESTRUCTURES  
 
- Instrucció de formigó estructural EHE-2008, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol. 

 
- Codi Tècnic de la Edificació, CTE/2006, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/02 de 27 de 
septembre (B.O.E. de 11 de octubre de 2002). 

 
- Norma de construcció sismorresistent: Ponts NCSP-07, RD 637/2007 de 18 de maig (B.O.E. de 
02 de juny de 2007). 
 
-nstrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 
de febrer de 1998 Els apartats 3.2.4.2 i 4.1.2.b es deroguen per la Norma Sismorresistente para 
Puentes NCSP-2007. 
 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril (IAPF-07), de Orden 
FOM 3671/2007. 
 
- Instrucció sobre l’ inspecció tècnica de ponts de ferrocarril (ITPF-2005), Orden FOM 1951/2005 de 
10 de juny. 
 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts 
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de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, 
de maig de 1998 del Ministeri de Foment. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. IC 581  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera, IC 647. 

- Control de la erosió fluvial en ponts; IC 582 MOPT. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del formigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. ICE 579, 
1989. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/03, aprovat per 
Reial 
Decret 1797/2003 de 26 de desembre. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

ENERGIA ELÈCTRICA  

- Reglament línies d’alta tensió RD 223/2008(Deroga RD 3151/1968 amb data de 19-09-
2010) 
- R.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002. 
- Reglamento de subestaciones y centros de transformación, Orden de 17 de octubre de 
1973 de Ministerio de Industria. 
- Normas para la instalación de subestaciones y centros de transformación, Orden 
Ministerial de 11 de marzo de 1971. 

 
AFA: en relació al tractament a prop de la línia de renfe i  l’enllumenat. 

 

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 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei 
de les obres. 

 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut 
a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre 
del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
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-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, 
de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
formigó. 
- Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
- Reglament dels Sistemes Públics de Sanejament 130/2003 de 13 de maig. 

 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

 

EDIFICACIÓ 

-  Codi Tècnic de l’ Edificació, CTE- 2006. 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 

 

SEGURETAT I SALUT  

 
 Estatuto de los Trabajadores. Reial Decret 1/1995, de 2 de març. 
 Reial Decret 39/1997. Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificat per el Reial 
Decret 604/2006. 
 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Directiva 92/57/CEE de 24 de juny: Disposicions mínimes de seguretat i salut a aplicar-
se en obras de construcción temporals o móvils. 
 RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a les obres de 
construcció, de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997); amb les modificaciones 
introduïdes per el RD 604/2006 de 19 de maig. 
 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels 
treballadors dels Equips de Protecció Individual, R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
de risc elèctric, R.D. 614/2001 de 8 de juny. 
 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
els riscos derivats de les vibracions mecàniques, R.D. 1311/2005 de 4 de novembre. 
 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
el soroll, R.D. 286/2006 de 10 de març. 
 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant 
l’ exposició al amiant, R.D. 396/2006 de 31 de març. 

 
 

2 DESCRIPCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

2.1 DECRIPCIÓ DE LES OBRES  

La descripció de les obres es recull al document núm. 1, “Memòria i Annexes” del present projecte. 
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2.2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

2.2.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

Els documents que defineixen les obres són els constitutius del projecte, és a dir: 

- Memòria 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

- Pressupost 

Les obres estan definides pel conjunt d'aquests documents. Per tant és suficient que una obra 
parcial aparegui en un sol d'ells per a que estigui inclosa al projecte. 

En el cas d'existir contradiccions entre els documents esmentats, l'ordre de preferència entre ells, 
amb l'excepció del que indiqui la Direcció de les Obres, serà el següent: 

1r el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

2n els Plànols 

3r els quadres de preus 1 i 2, la Justificació de Preus i el Pressupost 

2.2.2 DEFINICIÓ DE LES OBRES 

La definició de les obres s'ha recollit al Document núm. 1: Memòria, del present projecte, que passa 
a formar part del Plec. 

2.2.3 PLÀNOLS D'OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista prepararà els plànols detallats d'execució de 
les obres contractades que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els 
resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments 
vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció 
d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats 
per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 
previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 
de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 
l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament 
o ho comunicarà a l’Ajuntament de Cunit per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 
tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 
qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
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Serà responsabilitat del Contractista organitzar l'arxiu dels plànols, actualitzats segons l'execució 
real de l'obra a efectes de liquidació, sent al seu càrrec les despeses ocasionades. 

2.2.4 CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS 

Les omissions en el Plec o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l'esperit i intenció exposats en els Plànols i Plec de Prescripcions, o 
que per ús i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar 
aquests detalls, sinó que deuran ser executats com si haguessin estat completa i correctament 
especificats en els Plànols i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En cas de contradicció entre els plànols i el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
preval el prescrit en aquest darrer. El nomenat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i 
només en els plànols, o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués exposat en ambdós 
documents, sempre que, a judici del Director, quedi suficientment definida la unitat d'obra 
corresponent i aquesta tingui preu en el Contracte. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin en aquests documents pel Director 
o pel Contractista, deuran reflexar-se preceptivament en l'Acta de comprovació del replanteig. 

2.2.5 LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 

La situació dels serveis i propietats que s'indica als plànols ha estat definida amb la informació 
disponible, però no hi ha garantia, ni de la Direcció de les Obres s'hi responsabilitza, de l'exactitud i 
exhaustivitat d'aquestes dades. 

Previ a l'inici de les obres, el Contractista, basant-se en els plànols i dades que es disposin, estarà 
obligat a la localització dels serveis existents en la zona amb la realització de les cates que fossin 
precises. Caldrà replantejar sobre el terreny aquests serveis i estudiar la millor forma d'executar els 
treballs per a danyar-los el mínim possible, assenyalant el que, en darrer cas, consideri necessari 
modificar. Si es localitzés en aquesta fase un servei no assenyalat al Projecte, el Contractista ho 
notificarà immediatament i per escrit a la Direcció de les Obres. De tots els serveis s'aixecaran 
plànols de la seva situació primitiva i la definitiva, en cas d'ésser afectats, on s'indicarà el major 
nombre de característiques possibles, inclosa la Companyia propietària o explotadora. Aquests 
plànols es lliuraran a la Direcció de les Obres al finalitzar cadascun dels trams en que es subdivideix 
l'obra. 

2.2.6 REVISIÓ D'EDIFICACIONS PROPERES 

Serà responsabilitat del Contractista realitzar al seu càrrec l'inventari de la situació real de les 
edificacions properes a les obres, per donar fe de la seva situació abans del començament 
d'aquestes, inclòs amb aixecament d'acta notarial en els casos que així es demani. 

El Contractista informarà per escrit al Director de les Obres de la incidència dels sistemes 
constructius sobre aquestes edificacions, i disposarà elements pel control geomètric periòdic dels 
seus moviments. 

2.2.7 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

La inspecció de les obres engloba als tallers o fàbriques a on es produeixin i preparin els materials 
on es realitzin treballs per a les obres. 
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2.2.8 COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El Director de les Obres podrà, en tot moment, procedir a comprovar els replanteigs fets pel 
Contractista, essent obligació d'aquest facilitar al seu càrrec, tot el personal i quants elements jutgi 
necessaris per realitzar amb major seguretat la comprovació que desitgi. 

Quan el resultat d'aquestes comprovacions, sigui quina sigui la data i època en que es realitzin, es 
trobessin errors de traça, emplaçament d'elements o d'altra classe, el Director de les Obres podrà 
ordenar l'enderroc o aixecament del que s'hagi efectuat erròniament, així com la restitució de tot allò 
que hagi estat excavat o enderrocat indegudament, i l'execució de les obres accessòries o de 
seguretat per la instal·lació definitiva, que fossin precises com a conseqüència de les falses 
operacions efectuades. Totes aquestes operacions aniran a càrrec del Contractista, sense dret a 
cap abonament addicional. 

2.2.9 ORDRE D'INICIACIÓ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Director de les obres i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. Aquesta ordre no eximeix les responsabilitats 
del Contractista expressades en els apartats 2.2.5. i 2.2.6. 

2.2.10 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. REPLANTEIG DE DETALL DE LES 
OBRES 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència que constin al 
Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. Es realitzarà sobre el terreny el replanteig general de les 
obres, marcant d'una manera completa i detallada quants punts siguin precisos i convenients per la 
determinació completa dels diferents elements que integren l'obra. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 
comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 
citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar 
a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 
zona de domini o serveis existents. El contractista representarà als plànols les superfícies que, tant 
per l'exigència de les obres a realitzar com per les necessitats de parc per càrrega i descàrrega de 
material, s'estimin precises. Aquest document serà presentat a la Direcció de les Obres amb 
l'objecte de sollicitar en el seu cas la corresponent autorització d'ocupació. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-les en compte, conjuntament amb 
els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. D'aquest replanteig, que deurà presenciar el 
Director de les Obres o persona delegada, s'aixecarà Acta subscrita pel Director de les Obres i el 
representant del Contractista. 

A partir de la data de l'Acta i durant tot el temps que s'inverteixi en l'execució de les obres, la 
vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig correrà a càrrec del 
contractista. 

Totes les operacions inherents als replanteigs parcials hauran d'ésser executades pel Contractista 
i sota la seva responsabilitat, essent així mateix pel seu compte quantes despeses s'originin. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 
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La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 
d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

A més del replanteig general s'acompliran les següents prescripcions: 

a) El Director o el personal subaltern en qui es delegui, quan no es tracta de part d'obra 
d'importància, executarà sobre el terreny el replanteig. 

b) No es procedirà al reblert de les rases ni elements localitzats sense que el Director o subaltern 
segons els casos, prenguin o anotin de conformitat amb el Contractista i en presència del mateix, 
les dades necessàries per a situar i valorar dites rases. 

c) Seran a càrrec del Contractista totes les despeses que s'originin al practicar els replanteigs i 
reconeixements a que es refereix aquest Article. 

d) El replanteig del calaix s'haurà de redefinir abans d'iniciar les obres i referenciar-la de manera 
definitiva en cotes absolutes un cop decidida la seva ubicació final. 

2.2.11 ASSAIGS I CONTROL DE QUALITAT 

El Contractista estarà obligat a la presentació d'un programa de control de qualitat que sotmetrà a 
l'aprovació del Director de les obres. S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions 
planejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, 
components i instal·lacions es construeixen d'acord amb el contracte, codis, normes i 
especificacions de disseny. El control de qualitat comprendrà els següents aspectes: 

- Control de matèries primeres. 

- Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.  

- Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatges). 

- Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves). 

La Direcció de les Obres podrà establir controls esporàdics fora del programa de control de qualitat, 
així com modificar la freqüència tipus dels assaigs. 

Les despeses que s'originin per aquest concepte seran a càrrec del Contractista, que subministrarà 
tots els materials que hagin d'ésser assajats i donarà totes les facilitats per a la inspecció dels 
mateixos. 

La Direcció de les Obres tindrà accés a qualsevol part del procés d'execució de les obres o 
instal·lacions, fins i tot les que es realitzin fora de l'àrea pròpia de la instal·lació, així com a les 
instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, donant tota mena de facilitats al Contractista per a la 
inspecció de les mateixes. 

El Contractista deurà disposar del seu propi laboratori a efectes d'assegurar un mínim de resultats 
corroborats en les seves peticions d’apte al laboratori de la Direcció de les obres. Els aparells de 
control i mesura d'aquest laboratori seran reconeguts per la Direcció de les Obres, amb l'objecte de 
constatar si reuneixen les condicions d'idoneïtat, podent rebutjar qualsevol element que, al seu 
criteri, no reuneixi les esmentades condicions. 

El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, si així ho exigeix 
l'Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats. 
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No serà d'abonament separat cap càrrec en concepte d'assaigs de Control de Qualitat, estiguin o 
no previstos en el Pla d'Autocontrol. 

2.2.12 MATERIALS 

En el punt 4 del plec s'especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials 
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas que algun material o característica no haguessin 
estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 
dins la seva classe, i que haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no hagin 
merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a 
l'aprovació de l'Enginyer Director, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que estan 
adequats a l'efecte. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar 
aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com defectuós o, fins i tot, rebutjable. 

En tot cas, els materials seran d'igual o millor qualitat que la que podria deduïr-se de la seva 
procedència, valoració o característiques, citades en algun document del projecte, es subjectaran a 
normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà exigir el seu 
subministrament per signatura que ofereixi les adequades garanties. 

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del Quadre de 
Preus nº 2, serviran només per al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a peu d'obra, 
però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les mescles ni el volum 
necessari en aplec per aconseguir la unitat d'aquest executada en obra. 

El transport dels materials no serà objecte d'amidament i abonament independent, doncs es 
considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d'obra qualsevol que sigui el punt de 
procedència dels materials i la distància de transport. 

2.2.13 SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
Seguretat i Salut en el treball" en el qual desenvolupi i adapti "L'Estudi de Seguretat i Salut" contingut 
al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupin els treballs. 
Aquest Pla, previ coneixement de la Direcció d'Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà 
al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als representants dels treballadors), abans 
de l'inici de les obres. 

2.2.14 CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

El Contractista queda compromès a conservar, mantenir i reparar al seu càrrec, fins que siguin 
rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

Així mateix queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia d'un (1) any a 
partir de la data de la recepció provisional llevat que s'indiqui un altre de diferent al contracte. Durant 
aquest any haurà de realitzar quants treballs siguin precisos per mantenir les obres i instal·lacions 
en perfecte estat sense dret a cap abonament independent ja que s'entén que les despeses 
ocasionades durant el període de garantia queden incloses als preus unitaris del contracte. 

2.2.15 NETEJA FINAL DE LES OBRES 

Una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva neteja 
general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems 
i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. Aquesta neteja 
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s'estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de l'obra, així com als terrenys que hagin estat 
ocupats temporalment, deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans de 
l'inici de l'obra o similar al seu entorn.  

2.2.16 CONSERVACIÓ DEL MEDI 

El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l'obra com fora d'aquests, procedirà 
adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Tota la 
maquinària emprada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 

Serà responsabilitat de la contrata l’extracció dels productes de l’excavació de manera que 
l’operació generi l’eliminació de pols i rases i no produeixi contaminació a les zones d’obre i les 
seves immediacions ni residus que rebessin els valors indicats en la norma vigent. 

També serà responsabilitat del contractista la neteja de formigons de manera que no produeixi 
contaminació, designat-se zones específiques per a aquestes actuacions. 

El contractista i qualsevol subcontrata no podrà efectuar els seus treballs en horaris no autoritzats 
pels Ajuntaments on es desenvolupin aquests.  

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans assenyalats i altres 
qualsevol difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar 
els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o 
dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrals, i d’altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l’accés al lloc 
de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

2.2.17 CARTELLS D'OBRA 

Els cartells d'obra seran per compte del Contractista ajustant-se a les directrius que en quant a 
volum i llegendes fixi el Director d'obra, i tenint en compte la legislació vigent sobre possible impacte 
paisatgístic. 

2.2.18 EQUIP DEL CONTRACTISTA 

Tots els aparells de control i mesura, maquinàries i medis auxiliars que constitueixen l'equip a 
aportar pel Contractista per a la correcta execució de les obres i instal·lacions, seran reconeguts pel 
Director de les Obres, amb l'objecte de constatar si reuneixen les condicions d'idoneïtat, podent 
rebutjar qualsevol element que, al seu criteri, no reuneixi les esmentades condicions. 

Si durant l'execució de les obres, el Director de les Obres estimés que, per canvi de les condicions 
de treball, o qualsevol altre motiu, l'equip aprovat no és l'idoni pel fi proposat, podrà exigir el seu 
reforç o substitució per un altre més adient. 

L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats per les quals s'ha d'emprar, 
no podent retirar-se element algun sense consentiment exprés del Director de les Obres. 

En qualsevol cas, la conservació, vigilància, reparació i substitució dels elements que integren 
l'equip aportat pel Contractista, serà sempre a compte i càrrec del mateix. 
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2.2.19 PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista i el personal que intervingui en les obres sota les seves ordres o autorització, posarà 
la màxima diligència en executar les obres dins de les possibilitats que permeti el normal 
funcionament del serveis de subministrament d'aigua potable, gas, telefonia, electricitat i enllumenat 
públic, en les degudes condicions de seguretat i ajustant-se rigorosament als intervals de temps que 
siguin fixats per la Direcció de les Obres o persona en qui delegui a l'efecte. 

El contractista queda obligat a posar la màxima cura en ordre a evitar que s'ocasionin, amb motiu 
de l'execució de les obres, qualsevol tipus d'avaries, pertorbacions o interferències en els serveis 
esmentats. En el cas que aquestes es produeixin, el Contractista indemnitzarà no només pel dany 
emergent sinó també pel lucre cessant. 

2.2.20 MESURES DE PROTECCIÓ 

El Contractista haurà de protegir els materials i la pròpia obra contra tot deteriorament i dany causat 
durant el període de construcció i garantia, i deurà emmagatzemar i protegir contra incendis tots els 
materials inflamables. 

Es subratlla la importància del compliment per part del Contractista del reglament vigent per l'ús i 
emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Hauran de conservar-se en perfecte estat de neteja els espais interiors i exteriors de les 
construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 

2.2.21 CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

El contractista queda obligat a construir i retirar pel seu compte al final de les obres, totes les 
edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de serveis, etc. Aquestes obres 
estaran supeditades a l'aprovació prèvia de la Direcció de les Obres en el referent a la seva ubicació 
i costos. 

2.2.22 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 

2.2.23 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la qualitat dels 
mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en les que s'hagin 
emprat. 

Els permisos i llicències d’Adif, treballs en lleres de rius o rieres, zones urbanes, tall o suspensió de 
subministraments i serveis, etc., seran per compte del Contractista. La Direcció de les Obres, si és 
notificada amb suficient anterioritat, podrà facilitar l'obtenció d'aquests permisos al Contractista 

 

2.2.24 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista éstà obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
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mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 
quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 
a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 
causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina 
de tot el personal assignat a l'obra. 

En cas que el Contractista sol·liciti l'aprovació del Director per subcontractar part o la totalitat de les 
obres que tingui adjudicades, haurà de demostrar a satisfacció del Director que l'empresa proposta 
per la subcontracta posseeix personal tècnic i obrer experimentat en aquests tipus d'obres, així com 
els mitjans necessaris per executar-les. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 
no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 
excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

2.2.25 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres  abans de l'inici de les obres, així 
com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 
seva ocultació. 

Es considera especialment important el lliurament(amb un màxim de dos dies de diferència) dels 
partes d’excavació en els que figurarà els ritmes d’avanç, avaries, incidències, etc.  

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

L’Ajuntament de Cunit no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 
Contractista.  

2.2.26 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 
al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 
està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 
competència i jurisdicció sobre el trànsit. 
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2.2.27 EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA 

Es contempla en aquest apartat l'execució de les estructures d'acer i de les parts d'acer de les 
estructures mixtes d'acer i formigó. 

Tant durant la fabricació en taller com durant el muntatge en obra, estarà present de forma 
permanent, durant la jornada laborable, un tècnic responsable, representant del Contractista. 

El Contractista està obligat: 

– A la realització dels Plànols de taller i muntatge necessaris. 

– A subministrar tots els materials i elements d'unió necessaris per a la fabricació de 
l'estructura. 

– A la pintura o protecció de l'estructura segons indiquin els Plànols i el Plec de  

– A l'expedició i transport de la mateixa fins a l'obra. 

– Al muntatge de l'estructura en obra. 

– A la prestació i erecció de totes les bastides i elements d'elevació i auxiliars que siguin 
necessaris, tant pel muntatge com per la realització de la funció inspectora. 

– A la presentació del personal i mitjans materials necessaris per la realització de la prova 
de càrrega. 

– A enviar al Contractista de les fàbriques o formigons, en cas de ser un altre, tots aquells 
elements de l'estructura que hagin de quedar ancorats o embeguts a la part no metàl·lica, inclòs 
els corresponents espàrrecs o perns d'ancoratge. 

Quan el Contractista que realitzi el muntatge no sigui el que s'ocupi de l'execució en taller, aquest 
últim vindrà especialment obligat: 

– A efectuar en el seu taller els muntatges en blanc totals o parcials necessaris per 
assegurar que l'encaix entre les distintes parts de l'estructura no presentarà dificultats anormals 
en el moment del muntatge definitiu, fent-se responsable de les que puguin sorgir. 

– A marcar de forma clara i indeleble totes les parts de l'estructura abans de expedir-la, 
registrant aquestes marques en els Plànols de muntatge. 

– A subministrar i remetre amb l'estructura, degudament embalats i classificats tots els 
elements necessaris per realitzar les unions de muntatge, amb excepció dels elèctrodes que es 
requereixin per efectuar les possibles soldadures d'obra, però en els Plànols de muntatge 
indicarà la qualitat i tipus d'elèctrodes recomanats, prèvia aprovació del Director; poden constituir 
també excepció els cargols d'alta resistència, fent-se constar en aquest cas en els Plànols de 
muntatge la quantitat, diàmetre nominal i longitud de plançó dels cargols necessaris, així com 
les qualitats d'acer amb els que són fabricats tant cargols com femelles i virolles. 

Quan no sigui d'aplicació l'excepció acabada de citar, a remetre un cinc per cent (5%) més del 
nombre de cargols estrictament necessari per realitzar les unions de muntatge, a fi de prevenir les 
possibles pèrdues i substitucions dels danys durant el muntatge. 

2.2.28 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
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aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 
dins de la bona pràctica per a obres similars. 

2.2.29 AMIDAMENT I ABONAMENT 

2.2.29.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període 
de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior 
i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, 
a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual correspon provar al Contractista, quedaria 
aquest últim obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

2.2.29.2 ABONAMENT DE LES OBRES 

 Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se reclamar modificació de preus en lletra del 
Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició 
que figura en el Quadre de Preus núm. 2. Encara que la justificació de preus unitaris que apareix 
en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real 
d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, 
transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, 
quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 
continguts en un document merament informatiu. 

 Altres despeses per compte del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 
les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

– Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 

– Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 

– Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

– Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 
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– Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

– Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 

– Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

– Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

– Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

– Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

– Despeses de protecció del medi ambient. 

– Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències de l’obra. 

– Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte constructiu de 
reconeixement i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació 
de l’obra. 

– Tots els treballs topogràfics, càlculs i replanteig estan inclosos en els preus del Quadre 
de Preus i no s’abonaran d’altres per cap concepte. 

– Les despeses originades en la redacció dels partes, informes i d’altres documents 
sol·licitats per l’Ajuntament de Cunit o per la direcció d’obra segons les indicacions previstes en 
el present projecte. 

– Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució 
de les obres, a excepció feta de les corresponents a serveis afectats. 

– Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.espeses 
d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines. 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens nocturns, en 
hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment 
pel trànsit. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

- Despeses per la presencia exigida de personal tècnic degudament titulat i qualificat: 
Director de les obres, Enginyer superior amb experiència de deu anys en túnels i obres de 
carreteres, Enginyer tècnic, Topògraf, Geòleg expert en túnels i desmunts en roca, Tècnic 
qualificat en voladures, Tècnic qualificat en control de vibracions, laborant, etc. 

- Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d’Autocontrol de Qualitat. 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 
dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
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caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. Com les derivades de la redacció i visat dels 
projectes elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 

- L’esgotament i totes les activitats necessàries per a l’evacuació de l’aigua, així com totes 
les 
- instal·lacions, subministrament, muntatge i desmuntatge, transport, les despeses 
degudes a l’ús de bombes, canonades, energia, manteniment, etc., i les disminucions de 
rendiment i retards que es derivin de les diferents operacions degudes a la presència o 
evacuació de l’aigua als pous, galeries i estació. 

- Neteja diària de les zones d’ús públic afectades per les obres. 

3 DIRECCIÓ D'OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Cunit participarà en 
la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 
gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 
actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per l’Ajuntament. 

- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

– Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

– Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 
detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions 
de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

– Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

– Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 

– Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
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– Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

– En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els 
treballs si ho creu convenient. 

– Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

– Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

– Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

– Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

– Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

– Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 
resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes 
que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 

– Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la seva recepció per l’Ajuntament. 

– Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per 
a lliurar a l’Ajuntament de Cunit un  cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 
amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 
d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 
tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 
aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per l’Ajuntament. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 
i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 
l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 
Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 
documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, 
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
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4 PLECS DE PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS BÀSICS 

4.1 ASPECTES GENERALS 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir els materials 
que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 
estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 
dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

4.1.1 CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s'utilitzin en les obres deuran complir les condicions que s'estableixen en el 
present Plec, i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà considerat com defectuós o, fins i tot, 
rebutjable. 

4.1.1.1 NORMES OFICIALS 

Els materials que quedin incorporats en l'obra i pels quals existeixin normes oficials establertes en 
relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, deuran complir les normes vigents trenta (30) 
dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o 
que es convinguin de mutu acord. 

4.1.1.2 EXAMEN I PROVA DELS MATERIALS 

No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats, en els 
termes i forma que prescrigui el Programa de Control de Qualitat pel Director d'Obra o persona en 
qui delegui. 

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director d'Obra, 
d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 

El Contractista deurà, pel seu compte, subministrar als laboratoris una quantitat suficient de material 
per assajar, que retirarà amb posterioritat a la realització dels assaigs. 

El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, amb 
la suficient capacitat i disposició convenient per a que pugui assegurar-se el control de qualitat dels 
mateixos, amb el temps necessari per a que siguin coneguts els resultats dels assaigs abans de la 
seva utilització en obra i de tal manera que s'asseguri el manteniment de les seves característiques 
i aptituds per la seva utilització en obra. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la preparació 
exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o demostrés que no 
eren adequats per a la seva utilització, el Director d'Obra donarà ordre al Contractista per que al seu 
compte els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions o siguin idonis per l'ús projectat. 

Els materials rebutjats deuran ser immediatament retirats de l'obra a càrrec del Contractista. 

En els casos d'utilització d'elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzats fora 
de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà en els 
tallers o llocs de preparació. 
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4.1.2 MATERIALS QUE NO COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS 

Quan els materials no satisfacin el que per a cada un en particular determina aquest Plec, el 
Contractista s'atendrà al que determini el Director d'obra conforme al previst en els apartats 
següents. 

4.1.2.1 MATERIALS COL·LOCATS EN OBRA (O SEMIEL·LABORATS) 

Si alguns materials collocats ja en obra o semiel·laborats no compleixen amb les especificacions 
corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si dites unitats d'obra poden 
ser acceptables, i penalitzables, o s'han de demolir, suprimir o retirar. 

El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir al seu compte les esmentades unitats d'obra, 
sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la penalització fixada. 

4.1.2.2 MATERIALS APLEGATS 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho notificarà 
al Contractista concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva retirada. Si passat dit 
termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director d'Obra pot ordenar a tercers la seva 
retirada a compte del Contractista, descomptant les despeses fetes de la primera certificació que es 
realitzi. 

4.1.3 ALTRES MATERIALS 

Els materials que no tinguin les seves característiques especificades en aquest Plec, compliran les 
prescripcions dels Plecs, Instruccions o Normes, aprovades amb caràcter oficial en els casos en 
que els esmentats documents siguin aplicables. En tot cas s'exigirà mostres, assaigs i certificats de 
garantia per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar els esmentats materials si no reuneixen, al seu judici, les 
condicions exigibles per aconseguir degudament l'objecte que motivarà el seu ús i sense que el 
Contractista tingui dret, en tal cas, a reclamació alguna. 

4.2 LÍQUIDS NEUTRES 

 

4.2.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

4.2.2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

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

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
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del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 

4.2.3 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

4.2.4 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 

 

4.2.5 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

4.2.6 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
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- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 

En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó  preparat 
o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 
78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la 
EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa 
de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

 

4.3 GRANULATS. TERRES 

 

4.3.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
 
- Terra seleccionada 
 - Terra adequada 
 - Terra tolerable 
 - Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
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- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502):  >= 3 
 

4.3.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de manera que no se 
n'alterin les condicions. 
 

4.3.3 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 
 

4.3.4 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) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

4.3.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè 
ncia indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els 
següents assaigs d’identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material 
cada 2500 m3: 
Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè , es realitzaran les comprovacions 
específiques indicades al plec, cada 2500 m3: 
- Resistivitat elèctrica 
- Contingut de ió clor (Cl-) 
- Contingut de sulfats solubles (SO4-) 
- Determinació del Ph d’un sòl 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) 
com a referència al control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, 
en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució. 

 

4.4 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS. CALÇ 

 

4.4.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada 
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 

4.4.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador. 
 

4.4.3 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 
 

4.4.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 

4.4.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres 
productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu 
de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
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     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de 
realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de 
contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
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. 

 

4.5 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

4.5.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria 
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del 
pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o 
disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i 
d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
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Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  47 

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

Assentament d’Abrams 
(mm) 

Condicions d’ús 

130 <= H <= 180 Formigó abocat en sec 
H >= 160 Formigó bombejat, sumergit o abocat sota 

aigua amb tub tremie 
H >= 180 Formigó sumergit, abocat sota fluid 

estabilitzador amb tub tremie 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
 

Grandària màxima del granulat 
(mm) 

Contingut mínim de ciment 
(kg) 

32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 

4.5.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 

4.5.3 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 
 

4.5.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 

4.5.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
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dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a 
la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-
3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el 
reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin 
d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 
 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
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     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell 
de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  
>= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi 
tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 
20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
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4.6 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

4.6.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

 Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb la EHE Real Decreto 1247/2008, de 

18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

 

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

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE -08. 

 

 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació 

i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

 

Consistència 

Grandària màxima del granulat 

Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 

 

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

 

T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretensat 

R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

 

 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 

composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 

especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
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com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

 

 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 

de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

 

 En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 

abans de l'inici del subministrament. 

 

 El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 

de la norma EHE-08. 

 

 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

 

 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

 

 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 

la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional 

o d'un país membre de la CEE. 

 

 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 

UNE_EN 450. 

 

 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

 

 Tipus de ciment: 

 

Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 

especials(UNE 80307) 
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Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 

Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE 80303-3) 

 

 Classe del ciment:  32,5 N 

 

 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 

EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

 

Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 

A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

 

 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-

08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

 

Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

 

 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

Consistència tova:  6 - 9 cm 

Consistència fluida:  10-15 cm 

 

 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

 

Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

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

 

Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Consistència fluida:  ± 2 cm 

 

4.6.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament:  

 

 En camions formigonera. 

 

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

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

 

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

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

 

Emmagatzematge:  

 

 No és pot emmagatzemar. 

 

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

dades següents: 

 

Nom de la central que ha elaborat el formigó 

Número de sèrie del full de subministrament 

Data de lliurament 

Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 

 Formigons designats per propietats: 

 Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE-08 

 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 Formigons designats per dosificació: 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  55 

 Contingut de ciment per m3 

 Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

 Tipus, classe i marca del ciment 

 Grandària màxima del granulat 

 Consistència 

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

 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

 Designació específica del lloc de subministrament 

 Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

 Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

 Hora límit d'us del formigó 

 

4.6.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.6.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 EHE Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 
 
 

4.7 FORMIGONS DE COMPRA. FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 

 

4.7.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material 
resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al  procés d’abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 
excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc 
ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 

4.7.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 

4.7.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4.7.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

4.7.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja  i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la dosificació de 
ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d’additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d’ús del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
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No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

 

 

4.8 ADHESIUS. ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 

 

4.8.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
 Rendiment:  250 - 350 g/m2  
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:   84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  59 

 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 
PVC: 
 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
 Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
 Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
 - Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
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4.8.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 

4.8.3 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 
 

4.8.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

4.9 FERRETERIA. CARGOLS 

 
 

4.9.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una 
hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
 - Cargols taptite d'acer inoxidable 
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de 
la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada 
el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
  
 

4.9.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

4.9.3 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 
 

4.9.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.10 FERRETERIA. TACS I VISOS 

 

4.10.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
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Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
  
 

4.10.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

4.10.3 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 
 

4.10.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4.11 FERRETERIA. ABRAÇADORES 

4.11.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 Abraçadora metàl.lica d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable. 

 S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 

Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol 

a cada extrem 

Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 

 La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al 

vis de fixació. 

 El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a 

la brida per un costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre. 

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

cargolar els elements. 

 El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

 El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

 Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 

4.11.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament:  

 

 S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de 

figurar les dades següents: 

 

Identificació del fabricant 

Diàmetres 

Unitats 

 

Emmagatzematge:  

 

 En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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4.11.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.11.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

 

・ No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

4.12 ACER I METALL EN PERFILS O BARRES. MALLES ELECTROSOLDADES 

 

4.12.1 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. 
     - 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): 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  65 

- 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 
(% màx) 

Ceq 
(% màx) 

S 
(% màx) 

P 
(% màx) 

Cu 
(% màx) 

N 
(% 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 
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: 
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- 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 
(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. 
 

4.12.2 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% 
 

4.12.3 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 
 

4.12.4 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. 
 

4.12.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
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) 
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- 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: 
 
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. 
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            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 
               %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. 
- 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. 
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- 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 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. 
 
 

4.13 MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS. ENCOFRATS ESPECIALS I 
CINDRIS 

4.13.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
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- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels 
usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
 - Dimensions nominals:  ± 5 % 
 - Balcament:  5 mm/m 
 
 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, 
nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 
 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 

4.13.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 

4.13.3 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 
 

4.13.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4.14 MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA MAONS CERÀMICS 

4.14.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants 
i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes 
gran de 1000 kg/m3 
 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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en 
el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF. 
 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. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
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:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
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: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
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- 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 exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  
de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
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) 
 
PECES LD:  
 
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: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
 
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: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  valor declarat per el fabricant 
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4.14.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 

4.14.3 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 
 

4.14.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
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. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 

4.14.5 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)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes 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. 
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     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

4.15 MATERIALS PER A ESTRUCTURES. MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS 
ESPECIALS I METALLS 

4.15.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Perfils laminats tipus "L 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Composició química de l'acer: 
 

 AISI 304 (1.4301) AISI 316 (1.4401) 
C <= 0,07 % <= 0,07 % 
Mn <= 2,00 % <= 2,00 % 
Si <= 1,00 % <= 1,00 % 
Cr 17,50 % - 19,50 % 16,50 % - 18,50 % 
Ni 8,00 % - 10,50 % 10,00 % - 13,00 % 
Mo - 2,00 % - 2,50 % 

 
 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
 Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
 - Llargària:  0,1% 
 - Alineació d'arestes:  0,2% 
 - Torsió:  ± 1°/m 
 - Angles:  ± 1° 
  
 

4.15.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 
 

4.15.3  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 
 

4.15.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
 

4.16 MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS. PASTES ELASTOMÈRIQUES 

 

4.16.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Producte  semifluid per a la formació de revestiments flexibles, apte per a ser aplicat amb brotxa, 
rodet o per polvorització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cautxú lí quid per a impermeabilitzacions d'aplicació en fred. 
- Polí mer en dispersió aquosa 
 
CAUTXÚ LÍQUID: 
 
Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Ha de tenir la consistència adequada per la seva aplicació amb rodet. 
Resistència a la temperatura:  - 10°C a + 100°C 
 Resistència als raigs ultraviolats:  Bona 
 Estabilitat química:  Resisteix les solucions àcides,  No resisteix els olis o greixos 
Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix):  Ha de complir 
 Allargament fins el trencament:  >= 300% 
 POLÍMER: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l’envàs ple i acabat d’obrir, ha de quedar homogeni mitjançant agitació d’una espàtula 
apropiada i no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs. 
- Densitat relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346):  1,1 – 1,5 kg/dm3 
- Matèria fixa a 105ºC (UNE 48087):  >= 50% en pes 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (UNE 48086):  
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 24 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistè ncia a la tracció (UNE 53165):  >= 1,0 MPa 
- Allargament en el trencament (UNE 53165):  >= 250% 
- Doblegat a – 5ºC (UNE 53358):  Sense esquerdes 
- Resistència a la percussió (UNE 53358):  >= 200 mm 
- Envelliment  accelerat a 70ºC, 1000h, pèrdua d’allargament (UNE 53104):  <= 40% 
- Envelliment tèrmic (UNE 53358): 
     - Pèrdua de massa:  <= 10% 
     - Pèrdua d’allargament:  <= 35% 
- Resistència als productes químics (UNE 53358):  Ha de Complir 
- Resistència als microorganismes (UNE 53358):  Ha de Complir 
 

4.16.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
 - Data de caducitat 
 - Instruccions d'ús 
 - Limitacions de temperatura 
 - Toxicitat i inflamabilitat 
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 CAUTXÚ LÍQUID: 
 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directe. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
POLÍMER: 
 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directe, a una temperatura no superior a 5ºC. 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 

4.16.3 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 
 

4.16.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
CAUTXÚ LÍQUID: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
POLÍMER: 
 
* UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, 
sin armadura, para impermeabilizaciones "in situ" en la edificación. Características y métodos de 
ensayo. 
 
 

4.17 MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS. MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 

4.17.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm 
d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació 
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a 
l'exterior 
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un 
recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 
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- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, 
per a junt de dilatació extern 
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació 
extern 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres 
defectes. 
Característiques morfològiques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│Material    │Forma                 │ Amplària  │ Gruix        │ 

│del junt    │                      │del perfil │ (mm)         │ 
│            │                      │   (mm)    │              │ 

│────────────│──────────────────────│───────────│────────────
──│ 

│Elastomèric │Ànima circular        │  200-250  │ >= 9         │ 
│            │                      │  300      │ >= 10        │ 

│            │                      │  350-400  │ >= 12        │ 
│            │                      │  500      │ >= 13        │ 

│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima circular amb    │  300-350  │ >= 10        │ 

│            │xapa d'acer           │  400      │ >= 11        │ 
│            │                      │  500      │ >= 12        │ 

│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima quadrada        │  250-500  │ >= 6         │ 

│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima plana per a     │  150-230  │ >= 7         │ 
│            │junt de treball intern│  250-350  │ >= 8         │ 

│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima plana per a     │  250-500  │ >= 6         │ 

│            │junt de treball extern│           │              │ 
│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima plana amb xapa  │  270      │ >= 7         │ 
│            │d'acer                │  310      │ >= 8         │ 

│────────────│──────────────────────│───────────│────────────
──│ 

│PVC         │Ànima oval            │  100      │ >= 2; 2,5    │ 
│            │                      │  150-190  │ >= 2,5; 3,5  │ 

│            │                      │  240      │ >= 3; 4      │ 
│            │                      │  320-350  │ >= 3,5: 4,5  │ 

│            │                      │  500      │ >= 4; 6      │ 
│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima omega           │  250      │ >= 3; 5      │ 
│            │                      │  350      │ >= 4; 6      │ 

│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Forma d'U             │ 45-60/30  │ >= 4; 4,5    │ 

│            │                      │    50/20  │ >= 3,5; 4    │ 
│            │                      │    60/50  │ >= 4,5; 5    │ 

│            │                      │ 95-130/30 │ >= 5; 6      │ 
│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima plana o qua-    │  150      │ >= 2,5; 3,5  │ 
│            │drada per a junt      │  190      │ >= 2,5; 4    │ 

│            │intern                │  240      │ >= 3; 4      │ 
│            │                      │  320-350  │ >= 3,5; 5    │ 
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│            │──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima plana ó qua-    │  190      │ >= 2,5; 3,5  │ 
│            │drada per a junt      │  240-320  │ >= 3; 4      │ 

│            │extern                │  250      │ >= 4; 5      │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────

──┘ 
 
Característiques físiques i mecàniques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────

──────┐  
│Material    │  Resistència    │Allargament fins │    Duresa       │ 
│            │  a la tracció   │ al trencament   │(unitats Shore A)│ 

│            │    (N/mm2)      │                 │                 │ 
│────────────│─────────────────│─────────────────│────────────

─────│ 
│Elastomèric │ >=10            │   >= 380%       │    57-67        │ 
│PVC         │ >=12            │   >= 300%       │  aprox. 70      │ 
│Metàl·lic   │ >=100           │   >= 350%       │    57-67        │ 

│            │(ASTM D-412)     │ (ASTM D-412)    │(ASTM D-2240)    │ 
│Cautxú      │           -     │   >= 250%       │    60-70        │ 

│            │                 │ (ASTM D-412)    │                 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
 
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han 
de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en 
junts de dilatació o treball, interns. 
Característiques dimensionals: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│ Forma          │ Amplària del perfil │ Amplària del tub central  │ 

│                │       (mm)          │          (mm)             │ 
│────────────────│─────────────────────│──────────────────────

─────│ 
│ Ànima circular │ 200 - 400           │ >= 38                     │ 

│                │─────────────────────│───────────────────────────│ 
│                │ 500                 │ >= 45                     │ 

│                │                     │ >= 42 (perfil amb xapa    │ 
│                │                     │ d'acer)                   │ 

│────────────────│─────────────────────│──────────────────────
─────│ 

│ Ànima quadrada │ 250, 350, 500       │ >= 25                     │ 
│                │ 300                 │ >= 30                     │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2 
Deformació remanent per tracció:  <= 20% 
 Deformació amb el betum calent:  Nul·la 
Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 
 
 PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
 
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, 
oval o omega. 
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Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues 
cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha 
de quedar llisa. 
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui 
utilitzar en junts de dilatació externs. 
Perfil per a junt extern: 
 
 
 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────

─┐ 
│Material      │Amplària del perfil │Alçària de les nervadures│ 

│              │     (mm)           │          (mm)           │ 
│──────────────│────────────────────│─────────────────────────

│ 
│Elastomèric   │   150-500          │         >= 25           │ 

│PVC           │     190            │         >= 15           │ 
│              │     240            │         >= 17           │ 
│              │     250            │         >= 40           │ 
│              │     320            │         >= 20           │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────
─┘ 

 
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
 
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques 
compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al 
desglaç de carreteres. 
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir 
una superfície antilliscant. 
Característiques dimensionals: 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Recorregut màxim  │ Gruix  │Amplària del perfil  │ 

│   (mm)            │ (mm)   │       (cm)          │ 
│                   │        │─────────────────────│ 

│                   │        │ mascle  │ femella   │ 
│───────────────────│────────│─────────│───────────│ 

│ 30 │ sense dents  │>= 22   │ >= 15,5 │ >= 13     │ 
│ 50 │   amb dents  │>= 33   │ >= 26   │ >= 14,5   │ 
│ 50 │ sense dents  │>= 33   │ >= 21   │ >= 15,5   │ 
│ 75 │   amb dents  │>= 39   │ >= 33   │ >= 19     │ 
│ 75 │ sense dents  │>= 39   │ >= 25   │ >= 19     │ 
│100 │   amb dents  │>= 47   │ >= 41   │ >= 25     │ 
│100 │ sense dents  │>= 47   │ >= 29   │ >= 25     │ 
│150 │   amb dents  │>= 50   │ >= 57,5 │ >= 36     │ 
│200 │   amb dents  │>= 50   │ >= 75   │ >= 45     │ 
│250 │   amb dents  │>= 57   │ >= 91   │ >= 56     │ 
│300 │   amb dents  │>= 90   │ >= 92   │ >= 55     │ 
│400 │   amb dents  │>= 90   │ >= 102  │ >= 65     │ 
│500 │   amb dents  │>= 90   │ >= 111  │ >= 75     │ 
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└──────────────────────────────────────────────────┘ 
Característiques de l'elastòmer: 
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2  
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):  >= 350% 
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67 
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ):  Trencament de l'elastòmer 
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25% 
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ): 
     - Duresa, variació:  ± 15 
     - Resistència, variació:  ± 15% 
     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10% 
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91 ):  No ha de tenir fissures 
Característiques del metall: 
- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2 
 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
 
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció  
rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per 
una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de 
neoprè armat i una secció metàl·lica  estampida a cada banda. 
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al 
neoprè. 
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els retalls necessaris 
per tal de permetre els moviments del junt. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i 
als agents atmosfèrics. 
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l’evacuació de l’aigua. 
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns. 
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 
- Cautxú cloroprè:  > 60% 
- Sutge:  > 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Cendra:  < 5% 
 
 PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
 
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus 
extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i 
als agents atmosfèrics. 
El perfil de material elastòmers ha d’estar obtingut del cautxú amb materials d’addició i vulcanitzats.  
Els materials per als junts han d’estar fabricats a partir d’un cautxú resistent a l’ozó, i no han de 
confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada per abrasió , rentat o 
altres procediments. 
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la 
documentació tècnica. 
En la inspecció  visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni 
irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d’obturació. 
Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 
 Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 - 60 
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548): 
- Duresa, variació:  + 12 
- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 
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- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ):  No ha de tenir fissures 
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):  0  a +5 % 
 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 
 
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums 
i a temperatures entre -30°C a +120°C. 
Amplària total del perfil:  65 mm 
 
 PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 
 
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 
 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 
 

4.17.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
 
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 
 
PERFIL METÀL·LIC: 
 
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

4.17.3 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 
 

4.17.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
 
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del 
material y ensayos. 
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 
 
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas 
entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 
 
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.17.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS  DE NEOPRÉ O CAUTXÚ: 
 
- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció  del corresponent certificat de 
qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. 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. 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada 
mesura). 
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d’identificació  previstos en les 
especificacions en funció de la tipologia del junt. 
En els perfils de cautxú s’han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): 
- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim al trencament 
- Duresa nominal 
- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 
- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 
- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 
- Resistència a l’esquerdament per l’ozó d’una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRÈ: 
 
- Les provetes s’obtindran de l’article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 
- Si les provetes especificades en algun mètode d’assaig particular, no es poden preparar a partir d’ 
articles acabats, es prendran de plaques d’assaig de dimensions convenients fabricades a partir del 
mateix lot de barreges que el utilitzat per a l’article acabat, en condicions de vulcanització 
comparables a les de la producció  industrial. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ: 
 
 - Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 
 
INTERPRETACIÓ  DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  
 
- No s’autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de 
control de fabricació. 
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les 
especificacions. 

 

4.18 MATERIALS PER A PAVIMENTS. VORADES DE PLANXA D'ACER 

 

4.18.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
 Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així  com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
 
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 del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
  

4.18.2  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

4.18.3 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 
 

4.18.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 
 

4.19 MATERIALS PER A PAVIMENTS. PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
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4.19.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç;  
cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 
10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 

4.19.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la 
resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 

4.19.3 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 
 

4.19.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 

4.20 MATERIALS PER A PAVIMENTS.MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

4.20.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa 
a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matè ries 
estranyes. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d’ Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  86 

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. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar 
que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de beurades 
bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació 
racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de comprovar l’adequació 
dels sistemes de trituració i classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del blau 
de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra 
superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, segons la taula 
542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la massa total 
dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, el material 
procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de la massa total 
de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin deformacions plàstiques. 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’han d’ 
apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada fracció ha de ser 
suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de segregació, observant les 
precaucions que es detallen a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 mm 
i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la resta de 
les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior  de fraccions, si ho estima necessari 
per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. Si els 
apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm inferiors, a no ser 
que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per capes d’espessor no superior a 1,5 m i no 
per apilaments cònics. Las càrregues del material s’han de col·locar adjacents, prenent les mesures 
oportunes per evitar la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per separat 
fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui pendent 
d’autorització el canvi de procedència d’un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim d’apilaments abans 
d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser  inferior al corresponent 
a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a 
5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels àrids. En un altre 
cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de producció màxima de l’ equip 
de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de l’acció de 
l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després d’immersió, realitzat a 15 
ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
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- Per mescles drenants, 85%. 
GRANULAT GROS: 
 
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 933-
2). 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ ha de 
poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de 
naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les categories T1 
i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 a T31, en el cas que 
s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les partícules, abans de la seva 
trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de l’àrid final. 
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de ser 
segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 
MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de l’apartat 
2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de l’ 
apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel tamís 0,063 
mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers 
naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar ha de 
complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot emprar-
se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en 
el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la proporció mà xima de sorra natural, no triturada, 
a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la massa total de l’à rid combinat i 
sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en la mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres matèries 
estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de Los Ángeles 
(UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’ 
adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles inferior 
a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  en el cas 
de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas de mescles 
bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en massa 
de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 
 

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 

│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 

├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ 
│ Rodadura   │         100            │    >=50     │  -   │ 

├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ 
│ Intermitja │      100        │        >=50        │  -   │ 
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├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 

└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ 
 

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral d’aportació  
a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, després d’haver 
passat pels ciclons, en cap cas podrà  superar el 2% de la massa de la mescla, ja sigui per a mescles 
bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de rodadura. Només si s’assegurés 
que el pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director 
d’obres podrà modificar la proporció mínima d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles 
bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels 
resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent: 
 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────

────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 

│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 

├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────
────────┤ 

│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────

────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 

├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────
────────┤ 

│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────

────────┘ 
 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors 
obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una amplada màxima 
en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, 
oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que 
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el seu contingut 
estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per mescles denses i 
semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà 
dividint la càrrega entre 2 tremuges. 
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Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador 
no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès d’haver introduït 
els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, i desprès 
d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà  el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els 
additius, per cada pasterada, i es continuarà l’operació de mescla durant el temps especificat en la 
fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles 
bituminoses s’incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de 
l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents 
del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de contacte 
amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en 
la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de lligant.  La temperatura de 
la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la fórmula de treball. 
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la 
distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de 
fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula de 
treball, que ha d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després de la 
classificació en calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 22 
mm; 16 mm; 8  mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que 
corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la 
norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de l’1%, 
excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid total amb 
aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols mineral), 
i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla 
total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , els temps a 
exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha d’introduir 
al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà  dins del rang corresponent a una 
viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de betums 
modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang recomanat pel 
fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la forma d’ 
incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C, excepte 
en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A tots els casos, 
la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada pel Director d’ Obra 
de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim 
fixat. 
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de Control 
0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
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     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball 
serà  de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense baixar dels 
mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè  (annex A UNE-EN 933-9) haurà de 
ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa inclosa la pols 
mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de lligant s’ 
han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les partícules d’àrid. 
També s’ha de tenir en compte que la relació  ponderal recomanable entre els continguts de pols 
mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la 
pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d’estar  compresa entre 1,2 i 1,3. 
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, 
aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons UNE-
EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per 
cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de l’article 542 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà  en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig 
de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el dispositiu 
petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC  i amb una durada de 10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb 
el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes cilí 
ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes 
preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-
32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de 5.000 a 
10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de l’apartat 
5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a 15ºC 
(UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de l’àrid 
inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 50 cops 
per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-
32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 11.000 MPa. Les 
provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 
cops per cara. 
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura de 20 
ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de cicles no 
ha de ser inferior a 100 microdeformacions. 
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta 
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud 
escollida. 
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com el 
correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que  es mostrin segregades, carbonitzades 
o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per 
part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no sigui a la vegada mesclador, també  
les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta de centrals, les mescles amb humitat 
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superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de presència d’humitat excessiva, s’hauran de 
retirar els à rids dels corresponents tancs en calent. 
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que s’ha 
de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb composició 
i dotació aprovades pel Director d’Obra. 
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només 
toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla bituminosa 
en calent durant el seu transport. 
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant 
vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de 
l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó  45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i 
de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres 
coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à rids en fred, el funcionament de les 
seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el 
tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 
 

4.20.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada 
per a evitar  l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 

4.20.3 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 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en 
la confecció de la mescla bituminosa. 
 

4.20.4 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) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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4.20.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-10) 
Control de fabricació: 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 
600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents: 
     - En mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
     - En granulats: 
          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9). 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de 
metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el nivell de 
conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 
resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, NFC 
B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents:  
     - Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de laboratori 
(UNE-EN 12697-22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 12697-12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     -  Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i 
annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes 
superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de 
referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent 
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obtinguts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a 
realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que 
estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que corresponen al 
Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè ncia 
de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 mostres, i 
amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3, i la 
granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador de la 
central de fabricació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descàrrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el matí i 
l’altre a la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bituminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del 
granulat gros i una nova comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que superin 
la granulometria prevista. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES:  
 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no han 
de  superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent , equivalent 
de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada a tracció 
indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica, valor del mòdul dinàmic i resistè 
ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els marges 
de temperatura establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar 
correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació o 
substitució. 
 

4.21 - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ. ABALISAMENT DE 
SEGURETAT LABORAL 

4.21.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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 
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. 
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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. 
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. 
 

4.21.2 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. 
 

4.21.3 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 
 

4.21.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
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4.22 MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA. 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

4.22.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, 
etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
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 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat 
de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
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 - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix 
material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
 Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
 REIXA FIXA: 
 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
 
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2  
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de 
grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
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Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
  

4.22.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BASTIMENT: 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 

4.22.3  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 
 

4.22.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 

4.22.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
 

4.23 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS. TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 

4.23.1 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha 
d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors 
que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
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El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord 
amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
 - Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, 
cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense 
augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema 
de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord 
amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Dià metre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
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   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-
1 
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. 
d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 

4.23.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de 
la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 

4.23.3 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 
 

4.23.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4.23.5 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a 
intervals d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i 
instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o 
defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de 
forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació 
, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que 
influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- 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: 
     - Resistè ncia a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)   
     - Retracció  longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
 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. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i 
sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
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          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge  CE o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de 
recepció. 
 
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: 
 
Control estructural i físic: 
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot 
assajat. Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 
siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres 
tubs. 
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes. 
 

4.24 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS. MATERIALS PER A PERICONS DE 
CANALITZACIONS 

4.24.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, 
s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, 
etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
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El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser 
com a mínim de 100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe 
D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 
mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de 
complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
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- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí 
cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer 
galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
  
 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  107 

4.24.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
 

4.24.3 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 
 

4.24.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 

4.25 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE 
SOLDADURA 

4.25.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

 Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

 El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i 

sense relleus. 

 

 La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre 

lleugers rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la 

seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques 

dimensionals i toleràncies. 
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 Característiques dimensionals: 

+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 

¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 

¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 

¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 

¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 

¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 

+-------------------------------------------------------+ 
 

 Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color 

uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni 

exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 

 

 Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

 

 

 Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 

 

 Toleràncies: 

Toleràncies dimensionals: 

+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
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¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 

4.25.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament:  

 

 No hi ha condicions específiques de subministrament. 

 

Emmagatzematge:  

 

 En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 

sobre superfícies planes. 

 

4.25.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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 m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.25.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 *DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 

 

1.1 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS D'ACER GALVANITZAT 
SENSE SOLDADURA TUBS I ACCESSORIS DE PVC 

 

4.25.5 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Elements elaborats per emmotllament o injecció  a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-
U) per a canalitzacions a pressió. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
- Peces en forma de T per a derivacions 
 - Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
 - Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades 
 - Maniguets de connexió per a unions 
 S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Per a encolar 
 - Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 
 
 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. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’ altres 
defectes superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ ovalitat definides a la taula 1 de 
la UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’ 
especificat en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió  interna (UNE-EN 
921) tal i com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap 
cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  111 

El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavora ble sobre les 
propietats de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits 
funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5. 
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions: 
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
 
┌────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│        │           Pressions nominals PN  (bar)              │ 

│   DN   │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │ PN6 │PN7,5│ PN8  │ PN10 │PN12.5│ PN16 │ PN20 │ PN25 │ 

│────────│─────│─────│──────│──────│──────│──────│──────│─────
─│ 

│   12   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   16   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   20   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  1,5 │  1,9 │  -   │ 
│   25   │  -  │  -  │  -   │  -   │  1,5 │  1,9 │  2,3 │  -   │ 

│   32   │  -  │  -  │ 1,5  │  1,6 │  1,9 │  2,4 │  2,9 │  -   │ 
│   40   │  -  │ 1,5 │ 1,6  │  1,9 │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  -   │ 
│   50   │ 1,5 │ 1,6 │ 2,0  │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  4,6 │  -   │ 
│   63   │ 1,9 │ 2,0 │ 2,5  │  3,0 │  3,8 │  4,7 │  5,8 │  -   │ 
│   75   │ 2,2 │ 2,3 │ 2,9  │  3,6 │  4,5 │  5,6 │  6,8 │  -   │ 
│   90   │ 2,7 │ 2,8 │ 3,5  │  4,3 │  5,4 │  6,7 │  8,2 │  -   │ 

│  110   │ 2,7 │ 3,2 │ 3,4  │ 4,2  │  5,3 │  6,6 │  8,1 │ 10,0 │ 
│  125   │ 3,1 │ 3,7 │ 3,9  │ 4,8  │  6,0 │  7,4 │  9,2 │ 11,4 │ 
│  140   │ 3,5 │ 4,1 │ 4,3  │ 5,4  │  6,7 │  8,3 │ 10,3 │ 12,7 │ 
│  160   │ 4,0 │ 4,7 │ 4,9  │ 6,2  │  7,7 │  9,5 │ 11,8 │ 14,6 │ 
│  180   │ 4,4 │ 5,3 │ 5,5  │ 6,9  │  8,6 │ 10,7 │ 13,3 │ 16,4 │ 
│  200   │ 4,9 │ 5,9 │ 6,2  │ 7,7  │  9,6 │ 11,9 │ 14,7 │ 18,2 │ 
│  225   │ 5,5 │ 6,6 │ 6,9  │ 8,6  │ 10,8 │ 13,4 │ 16,6 │  -   │ 
│  250   │ 6,2 │ 7,3 │ 7,7  │ 9,6  │ 11,9 │ 14,8 │ 18,4 │  -   │ 
│  280   │ 6,9 │ 8,2 │ 8,6  │10,7  │ 13,4 │ 16,6 │ 20,6 │  -   │ 
│  315   │ 7,7 │ 9,2 │ 9,7  │12,1  │ 15,0 │ 18,7 │ 23,2 │  -   │ 

│  355   │ 8,7 │10,4 │10,9  │13,6  │ 16,9 │ 21,1 │ 26,1 │  -   │ 
│  400   │ 9,8 │11,7 │12,3  │15,6  │ 19,1 │ 23,7 │ 29,4 │  -   │ 
│  450   │11,0 │13,2 │13,8  │17,2  │ 21,5 │ 26,7 │ 33,1 │  -   │ 
│  500   │12,3 │14,6 │15,3  │19,1  │ 23,9 │ 29,7 │ 36,8 │  -   │ 

│  560   │13,7 │16,4 │17,2  │21,4  │ 26,7 │  -   │      │  -   │ 
│  630   │15,4 │18,4 │19,3  │24,1  │ 30,0 │  -   │      │  -   │ 
│  710   │17,4 │20,7 │21,8  │27,2  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  800   │19,6 │23,3 │24,5  │30,6  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  900   │22,0 │26,3 │27,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 
│ 1000   │24,5 │29,2 │30,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────
──┘ 

Pressió de treball (t: temperatura servei): 
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de la UNE-
EN 1452-2). 
Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2%  llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (mm): 
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┌────────────────────────────────┐ 
│    Diàmetre      │ Tolerància  │ 
│    nominal dn    │  Diàmetre   │ 

│──────────────────│─────────────│ 
│     <= 50        │    + 0,2    │ 

│  63 <= dn <= 90  │    + 0,3    │ 
│ 110 <= dn <= 125 │    + 0,4    │ 
│ 140 <= dn <= 160 │    + 0,5    │ 
│ 180 <= dn <= 200 │    + 0,6    │ 

│       225        │    + 0,7    │ 
│       250        │    + 0,8    │ 
│       280        │    + 0,9    │ 
│       315        │    + 1,0    │ 
│       355        │    + 1,1    │ 
│       400        │    + 1,2    │ 
│       450        │    + 1,4    │ 
│       500        │    + 1,5    │ 
│       560        │    + 1,7    │ 
│       630        │    + 1,9    │ 

│ 710 >= dn <=1000 │    + 2,0    │ 
└────────────────────────────────┘ 

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de 
gruixos nominals mí nims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest interval. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126. 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les tolerà ncies definides en 
la taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa 
 
ACCESSORIS: 
 
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3. 
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3. 
 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
 
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 

┌───────────────────────────────────────┐  
│ Diàmetre nominal │ Diàmetre interior  │ 
│      dn (mm)     │ embocadura   (mm)  │ 

│                  │─────────│──────────│ 
│                  │  d mín  │ d màx    │ 

│──────────────────│─────────│──────────│ 
│     dn <= 90     │ dn + 0,1│ dn + 0,3 │ 

│ 110 <= dn <= 125 │ dn + 0,1│ dn + 0,4 │ 
│ 140 <= dn <= 160 │ dn + 0,2│ dn + 0,5 │ 
│ 180 <= dn <= 200 │ dn + 0,2│ dn + 0,6 │ 

│       225        │ dn + 0,3│ dn + 0,7 │ 
│       250        │ dn + 0,3│ dn + 0,8 │ 
│       280        │ dn + 0,3│ dn + 0,9 │ 
│       315        │ dn + 0,4│ dn + 1,0 │ 

└───────────────────────────────────────┘ 
 
Llargària mínima de l’embocadura: 
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
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- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 
 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
 
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d’estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 
Llargària d’entrada de l’embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm 
Fondària mínima d’embocament: 
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 

4.25.6 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 
 
TUBS: 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de 
la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
ACCESSORIS: 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. 
 

4.25.7 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 
 

4.25.8 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y 
alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 
 
TUBS: 
 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
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ACCESSORIS: 
 
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios 
 

4.25.9 CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades: 
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
 
TUBS: 
 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d’extrussió 
 
ACCESSORIS: 
 
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ  AMB ANELLA 
ELASTOMÈRICA D’ESTANQUITAT: 
 
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: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar marcada la següent informació: 
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d’aplicació i la classe de duresa com a 
sufixes 
- Marca de certificació d’una tercera part 
- El trimestre i l’any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Rei als Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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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. 
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 

 

4.26 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

4.26.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.  
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre 
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts 
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
manipulació, instal.lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.  
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  

- Referència a la norma EN 12201  
- - Identificació del fabricant  
- - Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm  
- - Sèrie SDR a la que pertany  
- - Material i designació normalitzada  
- - Pressió nominal en bar  
- - Període de producció (data o codi)  
- Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà 
la llargària romanent sobre la bobina  
- El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva 
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aptitud per a ús alimentari.  
- Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal):  
- 0°C < T <= 20°C: 1 x Pn  
- 20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn  
- 30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn  
- Índex de fluïdesa:  
- - PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min  
- - PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 
min  
- Pressió de la prova hidràulica a 20°C:  

+-------------------------------------+ 
¦ Designació tub  ¦  Pressió de prova ¦ 
¦                 ¦ a 20°C (bar)      ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦      PE 40      ¦       7,0 MPa     ¦ 
¦      PE 100     ¦      12,4 MPa     ¦ 
+-------------------------------------+  

- Gruix de la paret i les seves tolerències: 
-  

+--------------------------------------------------------------+  
¦      ¦ SÈRIE                                                 ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦    SDR 26   ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦           Pressió nominal, PN (bar)                   ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦     PN 4    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦     PN 16   ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦             Gruix de paret, e (mm)                    ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦ 16   ¦ 2,3  ¦ 2,7  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦   -  ¦ 
¦ 20   ¦ 3,0  ¦ 3,4  ¦ 2,0  ¦ 2,3  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦ 25   ¦ 3,5  ¦ 4,0  ¦ 2,3  ¦ 2,7  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦ 32   ¦ 4,4  ¦ 5,0  ¦ 3,0  ¦ 3,4  ¦ 2,0  ¦ 2,3  ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 40   ¦ 5,5  ¦ 6,2  ¦ 3,7  ¦ 4,2  ¦ 2,4  ¦ 2,8  ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦ 50   ¦ 6,9  ¦ 7,7  ¦ 4,6  ¦ 5,2  ¦ 3,0  ¦ 3,4  ¦ 2,0  ¦ 2,3  ¦ 
¦ 63   ¦ 8,6  ¦ 9,6  ¦ 5,8  ¦ 6,5  ¦ 3,8  ¦ 4,3  ¦ 2,5  ¦ 2,9  ¦ 
¦ 75   ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8  ¦ 7,6  ¦ 4,5  ¦ 5,1  ¦ 2,9  ¦ 3,3  ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 90   ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2  ¦ 9,2  ¦ 5,4  ¦ 6,1  ¦ 3,5  ¦ 4,0  ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6  ¦ 7,4  ¦ 4,2  ¦ 4,8  ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4  ¦ 8,3  ¦ 4,8  ¦ 5,4  ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3  ¦ 9,3  ¦ 5,4  ¦ 6,1  ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5  ¦ 10,6 ¦ 6,2  ¦ 7,0  ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9  ¦ 7,7  ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7  ¦ 8,6  ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6  ¦ 9,6  ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6  ¦ 10,7 ¦ 
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¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦  -   ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦  -   ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦  -   ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦     màx.   ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦     16,0   ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦     20,0   ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦     25,0   ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦     32,0   ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦     40,0   ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦     50,0   ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦     63,0   ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦     75,0   ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦     90,0   ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦    110,0   ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦    125,0   ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦    140,0   ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦    160,0   ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦    180,0   ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦    200,0   ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦    225,0   ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦    250,0   ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦    280,0   ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦    315,0   ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦    355,0   ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦    400,0   ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦    450,0   ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦    500,0   ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦    560,0   ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦    630,0   ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦    710,0   ¦   716,4    ¦     -       ¦ 
¦  800   ¦    800,0   ¦   807,2    ¦     -       ¦ 
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¦  900   ¦    900,0   ¦   908,1    ¦     -       ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦   1000,0   ¦  1009,0    ¦     -       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.  
 

4.26.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació 
localitzada.  
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de 
ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 

4.26.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
 

4.26.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
*UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

 
 

4.27  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER 
A GASOS I FLUIDS 

4.27.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 
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 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. 

 

4.27.2 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. 

 

4.27.3  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 

4.27.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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4.28 TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS. BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE 
TUBS DE GASOS I FLUIDS 

4.28.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

 

 Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

 

 S'han considerat els tipus següents: 

 

Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

 El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 

han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les 

seves aplicacions. 

 

4.28.2 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. 

 

4.28.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.28.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

 La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

 

4.29 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. TUBS FLEXIBLES I CORBABLES 
NO METÀL·LICS 

4.29.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 

4.29.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 

4.29.3 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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4.29.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 

4.30 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS DE COURE NUS 

4.30.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció. 
 
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. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 

4.30.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

4.30.3 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 
 

4.30.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
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4.31 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PIQUETES DE CONNEXIÓ A 
TERRA 

4.31.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │ 

│───────────────│───────────│────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
 - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
  

4.31.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

4.31.3 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 
 

4.31.4 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 
 
 

4.32 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PARTS PROPORCIONALS 
D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

4.32.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 

4.32.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

4.32.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu. 
 

4.32.4 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.33 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. PARTS PROPORCIONALS 
D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

4.33.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per 
a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 

4.33.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

4.33.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 

4.33.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

4.34 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. COLUMNES 

4.34.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 
sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i 
ser adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus 
S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions 
de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 

│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-
2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
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- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  
- Llargària: 
     - columnes d’alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència 
mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la 
porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la 
placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular 
al pla de la placa 
 

4.34.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

4.34.3 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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4.34.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 
 

4.35 LLUMS PER A EXTERIORS. LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES 
DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 

4.35.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Llum asimètric per a vials, amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre , del tipus 1 o 2, tancat, amb 
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de 
potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral 
tindrà el sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar 
el símbol "Terra". 
Si la lluminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà:  
=> IP-54. 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
 Reflector:  Alumini anoditzat polit 
 Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció 
es troba l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
La part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plà stic o de vidre, que ha de ser 
fàcilment desmuntable. Entre el difusor i el cos del llum hi ha d’haver un junt elastomèric que 
n’asseguri l’estanquitat. 
La lluminària ha d’ estar cablejada interiorment. Els cables han de ser de les característiques i 
seccions adequats al tipus i potència de la làmpada. El cablejat interior ha d’estar connectat a una 
regleta, que alhora servirà de punt de connexió  amb la resta de la instal·lació. 
 

4.35.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 

4.35.3 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 

4.35.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
 
 

4.36 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

4.36.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 
elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de 
fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 

4.36.2 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

4.36.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 

4.36.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

4.37 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL. TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

4.37.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
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- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
 
TERRA VEGETAL: 
 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
 Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
 Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
 Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 
 TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 
 TERRA VOLCÀNICA: 
 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
 Calç:  < 10% 
 Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
 pH:  6 
 Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper 
reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
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 Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 

4.37.2  CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 

4.37.3  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 
 

4.37.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.37.5  CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a 
les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la 
determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
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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: 
 
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques. 

 

4.38 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL. ADOBS O FERTILITZANTS 

4.38.1 DEFINICIÓ 

Es defineixen com a fertilitzants o adobs els productes naturals orgànics o minerals inorgànics que 
contenen al menys algun dels tres macroelements nutritius essencials pels vegetals, és a dir, 
nitrogen, fòsfor i potassi, podent contenir, a més, altres elements nutritius. Es defineix com a riquesa, 
graduació, anàlisi o concentració d'un adob o fertilitzant la quantitat de cada element nutritiu 
assimilable que contè, en pes, per unitat de pes de producte. 

4.38.2 CONDICIONS GENERALS. 

Es podrà utilitzar qualsevol fertilitzant mineral o organomineral comercial, sempre que es proporcioni 
la quantitat d'elements nutritius assimilables que s'indiqui en els apartats d'execució de cadascuna 
de les unitats d'obra del projecte. Es podrà utilitzar qualsevol fertilitzant orgànic o esmena que 
compleixi les condicions que defineix aquest Plec. El Contractista podrà proposar a l'Enginyer 
Director de l'Obra la utilització d'altres fertilitzants orgànics i esmenes que no siguin contemplades 
en aquest Plec, i s'atendrà a allò que resolgui l'Enginyer Director. 

4.38.3 TIPUS. 

Fertilitzants orgànics 

Definició. 

Són els productes obtinguts a partir de restes animals i/o vegetals.  

Condicions generals. 

Hauran de contenir el tant per cent mínim i màxim de matèria orgànica i d'altres elements que 
s'indiquen a continuació: 

Nitrogen orgànic: mínim 2% sobre matèria seca. 

N+P2O5+K2O: mínim 6% sobre pes total. 

Relació C/N: mínim 3; màxim 15. 

Matèria orgànica total: mínim 30% sobre matèria seca. 

Humitat: màxim 35% 
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Cadmi: màxim 30 ppm. 

Coure: màxim 1.500 ppm. 

Níquel: màxim 350 ppm. 

Plom: màxim 1.000 ppm. 

Zenc: màxim 3.000 ppm. 

Mercuri: màxim 20 ppm. 

Tipus. 

Fems: 

Es defineix com a fems la barreja de les dejeccions sòlides i líquides del bestiar en la palla que li 
serveix de jaç. Aquesta barreja tindrà les següents característiques: 

No presentarà cap element que no entri en la seva  definició, com ara serradures, escorces...etc. 

Haurà estat sotmesa a una fermentació anaeròbia completa i la seva riquesa mínima d'elements 
fertilitzants, expressada en tant per mil, serà: 5 pel nitrogen, 3 per l'àcid fosfòric i 5 per la potassa. 

La proporció de matèria seca estarà compresa entre el 23 i el 33 %. 

El coeficient isohúmic estarà comprès entre 0,4 i 0,55. 

La densitat mínima serà de 800 Kg per m3. 

L'aspecte exterior serà el de una massa untuosa, negra i lleugerament humida. 

No es podrà utilitzar fems provinent de purins de porc ni de aus (gallinasa). 

Fertilitzants organominerals 

Definició. 

Són els productes resultants de la barreja de fertilitzants orgànics i minerals en diverses proporcions.  

Condicions generals. 

Aquests productes mantenen les mateixes limitacions de materials pesats que en els fertilitzants 
orgànics, i es requereixen uns mínims de 15% de matèria orgànica, un 1% de Nitrogen orgànic, un 
mínim del 2% de cada element nutritiu, i la suma de N+P2O5+K2O ha de ser igual o més gran que 
el 13% sobre producte total. 

Fertilitzants minerals. 

Definició. 

Són aquells productes obtinguts mitjançant processos químics desenvolupats a escala industrial, 
que contenen unes quantitats mínimes d'un macroelement principal (N,P,K). Són productes 
inorgànics. 

Riquesa: S'entén com a riquesa, graduació, anàlisi o concentració d'un fertilitzant mineral, la 
quantitat de cadascun dels elements nutritius, en forma assimilable i en pes, que conté per unitat 
de pes de producte. Les unitats utilitzades per a expressar la riquesa d'elements nutritius són N per 
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al Nitrogen, P2O5 per al fòsfor i K2O per al potassi. Els demés nutrients s'utilitza el propi element, 
amb l'excepció del calci (CaO) i el magnesi (MgO), en els que s'utilitzen igualment els òxids 
corresponents, així com del sofre (SO3). Per establir la quantitat de nutrients a aportar, es defineix 
com Unitats Fertilitzants (U.F.) d'un element, els Kg d'aquest, en cadacuna de les formes abans 
esmentades, aportats per una hectàrea de superfície de terreny. Així, per exemple, una U.F. de 
nitrogen correspon a 1 Kg/ha de N, una U.F. de fòsfor correspon a 1 Kg/ha de P2O5, etc. Segons la 
riquesa d'un fertilitzant, es tindrà de fer una diferent aportació del mateix, en pes, per tal d'aportar 
les unitats fertilitzants que es requereixen. 

Condicions generals. 

Seran productes comercials, adquirits en sacs, etiquetats, no a granel, provistos del seu 
corresponent certificat de garantia. No estaran alterats per la humitat o altres agents físics o químics. 
Seran de casa comercial acreditada. 

Tipus. 

Fertilitzants minerals simples 

Són aquells fertilitzants que només contenen un dels tres macroelements (N,P,K), i d'aquesta forma 
es denominen nitrogenats, fosfatats o potàssics. La riquesa correspon a la quantitat de l'únic 
element, expressat en tant per cent o el que és el mateix, en kilograms d'element per cada 100 
kilograms de producte. 

Fertilitzants minerals compostos 

Són aquells productes obtinguts per simple barreja de fertilitzants minerals simples, i que contenen 
més d'un dels macroelements nutritius essencials (N,P,K).  Es classifiquen en binaris o ternaris, 
segons contenen dos o tres elements nutritius respectivament. 

-  Riquesa: En aquests s'indica la riquesa de tots els elements que formen part de la seva 
composició, i en particular, dels tres elements principals N-P-K. Per a definir un fertilitzant compost 
s'indica amb tres xifres que corresponen a les riqueses dels elements en l'ordre N-P-K. Quan l'adob 
compost té a més altres elements, s'expressen a continuació, però amb la indicació de l'element 
específic. 

-  Equilibri: Es refereix a la relació existent entre els elements components d'un adob compost. Es 
calcula prenent com a referència el contingut de N, dividint cadascuna de la riquesa de la fòrmula 
per la riquesa mínima del Nitrogen. 

Fertilitzants minerals complexes i complexes especials 

Els fertilitzants complexes són aquells productes obtinguts mitjançant reaccions químiques, els 
quals contenen més d'un dels macroelements nutritius essencials (N,P,K). S'anomenen complexes 
especials quan, a mès de contenir més d'un dels macroelements nutritius essencials, porten 
diversos oligoelements, bàsicament ferro, manganès, zenc i molibdé. Es classifiquen en binaris o 
ternaris, segons contenen dos o tres elements nutritius respectivament. 

-  Riquesa: En aquests s'indica la riquesa de tots els elements que formen part de la seva 
composició, i en particular, dels tres elements principals N-P-K. Per a definir un fertilitzant complexe 
s'indica amb tres xifres que corresponen a les riqueses dels elements en l'ordre N-P-K. Quan l'adob 
complexe té a més altres elements, s'expressen a continuació, però amb la indicació de l'element 
específic. 

-  Equilibri: Es refereix a la relació existent entre els elements components d'un adob complexe. Es 
calcula prenent com a referència el contingut de N, dividint cadascuna de la riquesa de la fòrmula 
per la riquesa mínima del Nitrogen. 
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4.39 MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL. LLAVORS. 

4.39.1 DEFINICIÓ. 

Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinar i desenvolupar-se donant lloc a una espècie  
vegetal d'iguals caràcters als de l'espècie progenitora. 

4.39.2 CONDICIONS GENERALS. 

Les llavors procediran de cases comercials acreditades, i seran de la mida, aspecte i color de 
l'espècie botànica elegida. Per a qualsevol partida de llavors s'exigirà el certificat d'origen, i aquest 
haurà d'oferir garanties suficients al Director facultatiu. Seran reconegudes abans de la seva 
utilització per l'Enginyer Director, no podent-se sembrar sense la seva aprovació. Es podran realitzar 
proves de germinació a càrrec del contractista, seguint les normes del Reglament de l'Associació 
Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de juliol de l'any 1960. 
No estaran contaminades per fongs, ni presentaran símptomes d'haver sofert malalties 
micològiques. En el moment de la sembra no presentaran atacs de fongs, bactèries o insectes. El 
grau de puresa mínim admès serà del 90 % del seu pes material envasat. El poder germinatiu serà, 
al menys, del 95 %. 

4.40 MORTERS I PASTES 

4.40.1 DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 

4.40.2 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. 
 

4.40.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.40.4 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. 
 
 

4.41 ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

4.41.1 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     ¦ 
+-------------------------------------------- 

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 
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     - 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 
 

4.41.2 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 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. 
 

4.41.3 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. 
 

4.41.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

4.42 JUNTS DE DILATACIÓ 

4.42.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de junt de dilatació mitjançant la realització de caixetí en el paviment flexible de tauler, 
repicat del fons, base d’anivellament i transició amb morter epoxi i col·locació de peça de neoprè 
armat amb membrana flexible com acabat de junt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig de les dimensions del caixetí 
 - Tall del paviment 
 - Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
 - Neteja del fons del caixetí 
 - Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi, col·locada 
manualment. 
- Replanteig i marcat dels perns de fixació del junt 
- Col·locació i ancoratge dels perns per mitjà de resines epoxi 
- Instal·lació del perfil i fixació del mateix 
- Segellat dels caps dels perns, així com del perímetre del junt, amb resina epoxi 
CONDICIONS GENERALS: 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT  o en el seu 
defecte, les especificades per la DF. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir 
esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient 
per assegurar l'adherència. 
Si la base d’anivellament es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a 
fi d' assegurar la bona rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant 
o el perfil. 
Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions ajustades als 
valors recomanats pels fabricants. 
La base ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers. 
El perfil ha d'ajustar-se a les característiques senyalades als plànols, assegurant el recorregut 
establert a la DT. 
Les seccions d'unió entre mòduls consecutius de perfil no han de presentar obertures ni 
desencaixos. 
No s'admeten diferències de cotes entre perfil i transició a la secció on s'uneixen. 
Gruix del llit d'assentament:  >= 5 mm 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
 

4.42.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment. 
Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt han 
d'estar seques, netes i exentes de beurada superficial. 
S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a falles 
d'ancoratge produiria la seva ruptura. 
El perfil i l'adhesiu s'han de col·locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La distància de col·locació dels perns enfrontats s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de 
la zona on s'ubica l'estructura i la que es té en el moment de la instal·lació, segons els criteris que 
proposa el fabricant. 
El pern de fixació s'ha d'ancorar en el formigó estructural en una profunditat >= 70 mm. 
Cal assegurar-se, abans de la instal·lació del perfil, que el llit on s'assentarà és pla i paral·lel a la 
superfície dels taulers. 
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4.42.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.42.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.43 JUNTS. FORMACIÓ DE JUNTS 

4.43.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible de tauler 
amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 
 - Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
 S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
     - Perfil elastomèric d'ànima circular 
     - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
     - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
     - Perfil de PVC amb forma d'U 
     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixetí amb arrencada de paviment: 
- Replanteig de les dimensions del caixetí 
 - Tall del paviment 
 - Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
 - Neteja del fons del caixetí 
 Junt amb perfil: 
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la DT  o en el seu 
defecte, les especificades per la DF. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no ha de tenir 
esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral·lel a la superfície del tauler. 
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Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una rugositat suficient 
per assegurar l'adherència. 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat 
superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per 
la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
 
JUNT AMB PLACA: 
 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 

4.43.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
 
Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, així com el 
reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de 
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 
vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han 
d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no 
puguin ser fetes a la fàbrica. 
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d’estanqueïtat es realitzarà d’un sol cop, 
sense més junts que els necessaris per construcció.  
 
JUNT AMB PLACA: 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 

4.43.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL: 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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JUNT AMB PLACA: 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.43.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.43.5  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB  PERFIL : 
 
- Inspecció de l’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueïtat 
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 
 
- Verificació de l’estanquitat del junt col·locat. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 
 
El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés . 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN JUNT AMB 
PERFIL: 
 
No s’autoritzarà el formigonat de l’element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions 
indicades.  
 

4.44 DEMOLICIONS. DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

4.44.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
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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. 
 

4.44.2 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 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar 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. 
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. 
 

4.44.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE 
VORADA O RIGOLA: 
 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT:  
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
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4.44.4 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 
 

4.45 DEMOLICIONS. DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

4.45.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics, i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor, transport de runa fins 
l'abocador i pagament dels canons d'abocament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
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 
- Transport de la runa fins l'abocador 
- Disposició de la runa a l'abocador 
 
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. 
 

4.45.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
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. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 

4.45.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la 
DT. 
 
POU: 
 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
EMBORNAL: 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 

4.45.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
 

4.46 DEMOLICIONS. ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

4.46.1 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió. 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
 - Formigó armat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 

4.46.2 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 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. 
 

4.46.3  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. 
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4.46.4  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 
 

4.47 DEMOLICIONS. SUBMINISTRAMENT DE TERRES 

4.47.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 

4.47.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 

4.47.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 

4.47.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

4.48 PAVIMENTS. ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES AMB ADDITIUS 

 

4.48.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Estabilització "in situ" d'esplanades mitjançant l'addició al terreny de materials aglomerants. 
S'han considerat les estabilitzacions amb les addicions següents: 
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- Estabilització amb calç 
 - Estabilització amb ciment 
 Tipus de sòls estabilitzats in situ segons les seves característiques finals: 
- S-EST1: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST2: estabilitzat amb calç o amb ciment 
- S-EST3: estabilitzat amb ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Escarificació del terreny 
- Humectació o desecació del terreny 
- Distribució de l'additiu 
- Mescla del sòl amb l'additiu 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El terreny a estabilitzar no pot tenir matèria orgànica, sulfats, sulfurs, fosfats, nitrats, clorurs ni d’ 
altres compostos químics que es troben en quantitats perjudicials. 
Contingut de matèria orgànica del sòl a estabilitzar, segons UNE 103204: 
- S-EST1:  < 2 % 
- S-EST2, S-EST3:  < 1 % 
Contingut de sulfats solubles del sòl a estabilitzar, expressat  en SO3, segons UNE 103201:  < 1 % 
El sòl estabilitzat in situ ha de complir les següents especificacions: 
- Contingut de calç o de ciment, respecte del pes del sòl sec: 
     - S-EST1:  >= 2 % 
     - S-EST2, S-EST3:  >= 3 % 
- Compressió simple a 7 dies, segons NLT-305: 
     - S-EST3:  >= 1,5 MPa 
- Densitat (Proctor Modificat), segons UNE 103501: 
     - S-EST1:  >= 95 % 
     - S-EST2:  >= 97 % 
     - S-EST3:  >= 98 % 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La superfície de la capa acabada  ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni 
ondulacions i amb els pendents adequats. 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de compl ir amb els valors de la taula 512.7 del 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: 
     - Fons de desmunt i nuclis de terraplè:  ± 30 mm 
     - Esplanades E1 a E3, segons 6.1 IC: + 0, - 20 mm 
- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
 
La classe resistent del ciment ha de ser la 22,5 N o la 32,5 N per a ciments especials tipus ESP-VI-
1 i la 32,5 N per als  ciments comuns. 
No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s’ hagin 
fet a fàbrica. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Límit líquid (LL), segons UNE 103103:  >= 40 (S-EST2, S-EST3) 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104:  >= 15 (S-EST1, S-EST2, S-EST3) 
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ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
 
S’ha d’utilitzar calç aèria CL-90. 
Plasticitat del sòl a estabilitzar amb ciment: 
- Índex de plasticitat (IP), segons UNE 103104: 
     - S-EST1:  >= 12 
     - S-EST2:  >= 12 i <= 40 
 

4.48.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S’han d’aturar els treballs: 
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui superior a 35 ºC 
- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin donar-se gelades 
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
Si en la superfície d’assentament hi ha defectes o irregularitats que excedeixin les tolerables, s’ han 
de corregir abans de l’execució de l’obra. 
S’ha d’escarificar tota l’amplària de la capa a estabilitzar i fins a la profunditat necessà ria per a 
obtenir el gruix d’estabilització indicat als plànols. 
El sòl per a estabilitzar s’ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100 % al sedà 
s 25 mm de la UNE-EN 933-2 i del 80 % en estabilitzacions per a obtenir S-EST3 i S-EST2 i del 60 
% en estabilitzacions S-EST1, referit al sedàs 4 mm de la UNE-EN 933-2. S’entèn com eficàcia de 
disgregació la relació  entre el tamisatge a l’obra del material humit i el tamisatge a laboratori 
d’aquest mateix material dessecat i esmicolat 
El sòl disgregat no ha de tenir grumolls més grans de 80 mm. 
S’ha d’humitejar o dessecar el sòl fins a aconseguir  el grau de disgregació  establert i que la barreja 
amb la calç o el ciment sigui total i uniforme. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip 
d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés 
d'humitat. 
La dessecació, quan sigui necessària, s’ha de fer per oreig o amb l’addició  i mescla de materials 
secs. 
L'additiu s'ha de distribuir uniformement mitjançant equips mecànics, amb la dosificació establerta 
aprovada per la DF i en forma de beurada. 
En obres petites o quan sigui convenient per l’excés d’humitat del sòl, la distribució de l’ additiu es 
podrà fer en sec. 
En llocs no accessibles als equips mecànics es podrà fer la distribució manual de l’additiu. 
La mescla de l'additiu i la terra s'ha de continuar fins aconseguir un color uniforme i l'absència de 
grumolls de l'additiu. 
La mescla s’ha d’acabar abans de transcorreguda 1 hora des de l’aplicació de l’additiu. 
En el moment d’iniciar la compactació, la mescla ha d’estar solta en tot el seu gruix i el seu grau 
d’humitat ha de ser el corresponent al de l’òptima del assaig Proctor Modificat amb les toleràncies 
admeses. 
S’ha de compactar d’una sola tongada i fins a obtenir la densitat establerta a l’apartat anterior.  
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
Una vegada compactada la tongada no s'ha de permetre una recrescuda de la mateixa. 
Dins del termini màxim de treballabilitat de la mescla, podrà fer-se l’allisada amb motoanivelladora. 
Finalitzada la compactació i dintre de la mateixa jornada de treball s’haurà d’aplicar un reg de cura, 
d’acord amb l’establert al seu plec de condicions. 
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Es podrà prescindir del reg de cura en capes estabilitzades que no siguin coronament d’ esplanades. 
En aquests casos, s’haurà de mantenir la superfície humida durant un termini de 3 a 7 dies des del 
seu acabament. 
Quan hi hagi risc de gelades i dintre dels 7 dies posteriors a l’acabat de la unitat d’obra, el sò l 
estabilitzat s’haurà de protegir d’acord amb les instruccions de la DF. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de mitja hora sense procedir a l’inici de la compactació. 
L’acabat ha de concloure dintre del termini de treballabilitat de la mescla. 
S’han de disposar junts transversals de treball quan el procés constructiu s’interrompi un temps 
superior  al de treballabilitat. 
En capes de coronament per a la formació d’esplanades de categoria E1, E2 i E3, segons 6.1 IC 
Secciones de firme, s 'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu 
acabat, i de vehicles pesats durant els 7 dies, a no ser que la DF ho autoritzi expressament i establint 
prèviament una protecció del reg de cura per mitjà  d'una capa de granulat, que s'ha de retirar 
completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra a sobre de la capa 
tractada. 
L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans de transcorreguts 7 dies. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ: 
 
En sòls amb índex de plasticitat elevat, la distribució i mescla de la calç es podrà fer en dues etapes.  
S’ha de deixar curar la mescla entre ambdues operacions entre 24 i 48. 
Es podrà autoritzar la posada en obra de la següent capa de ferm immediatament desprès 
d’acabada la superfície, quan la compactació s’hagi fet amb corrons de pes superior a 25 tones i 
prèvia autorització de la DF. 
 

4.48.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
 
ESTABILITZACIÓ AMB CIMENT: 
 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 

4.48.4 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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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4.49 PAVIMENTS. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

4.49.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Mescla bituminosa col·locada i compactada.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de 
l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat Internacional (IRI) que 
els demanats per la superfície existent abans d’estendre la capa, especificats anteriorment. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
 
 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció -tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 
 Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 
textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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4.49.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que  excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 
de fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfí 
cies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant 
si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent mentre 
la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s’ha 
d’executar una junta longitudinal. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui 
encara calenta , si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de 
fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els  elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats , 
abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura 
s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre 
la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les 
possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
 
S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d’Obra ha de definir si és acceptable o no la fó rmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als 
Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 
mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el 
Director d’Obra, ha d’ indicar les mesures a prendre per restablir una regularitat superficial 
acceptable i, si s’escau, reparar les zones danyades. Els valors a complir han de ser els següents: 
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- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ apartat 
7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció:  Segons 
la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats estructuralment:  
Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia segons correspongui 
depenent de la seva naturalesa. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s’haura 
n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, 
segons les instruccions del Director d’Obra. 
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el te rmini de trencament del lligant dels 
tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut molt de 
temps des de la seva aplicació, s’ha de comprovar que la seva capacitat d’unió  amb la mescla 
bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra ha de poder 
ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional. 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti 
a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm. 
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra. Si a l’estenedora s’acoblessin peces per augmentar 
la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament alineades amb les originals.   
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat  remanent, 
iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els 
mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció  dels mitjans de compactació 
existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la velocitat 
idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’ estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta franja 
s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície  plana i vertical en tot el seu espessor. 
Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, deixant trencar l’emulsió 
suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la junta i estendre la següent franja contra ella. 
Excepte autorització expressa del Director d’Obra, s’han  de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 5°C, excepte si l’espessor de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè s de gelades o a taulers 
d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es permet la posta en obra de 
MBC. en cas de pluja. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  dels resultats 
del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha 
de continuar  mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de 
treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la densitat 
de referència; 
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la densitat de 
referència. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que 
l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la 
seva forma, s’ ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de 
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la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s’hagi assolit prèviament 
la densitat abans especificada.  
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o mixte 
s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons metàl·lics o 
mixte, i una compactadora de pneumàtics. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la marxa 
d’acció  suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o pneumàtics durant 
la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en aquestes. 
Les  compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l’invertir 
el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en nombre, mida i configuració  tals 
que permetin el solapament de les marques de les davanteres i les del darrere, i lones protectores 
contra el refredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han de 
ser  aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada 
i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir trencaments de l’à rid, ni enrotllament 
de la mescla a la temperatura de compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de mida i 
disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats per la DF. 
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican t: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjanç ant fresat els 
excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts 
longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució  del junt longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula 
de treball. 
En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi 
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 
de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha d’executar una junta transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha 
de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir  en una capa uniforme i d’un 
espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites. 
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels dispositius necessaris per 
estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de 
precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tè 
cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l’Obra i en el cas de mescla discontínua ha de 
ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat de la tremuja, així com la potència, han de ser  adequades 
pel tipus de treball a realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un element calefactor per 
l’execució de la junta longitudinal. 
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ atenen a 
les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats 
pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 m2, 
ha de ser  preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de 
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tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi l’homogeneització granulomètrica i a més permeti la 
uniformitat tè rmica i de les característiques superficials. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima 
prescrita a la fò rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha 
de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui 
en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina 
de reg d'adherè ncia. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 
temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la 
temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després 
de glaç ades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim 
de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular 
de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal 
indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida 
de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi 
als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques 
i els canvis de sentit del transit. 
 

4.49.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construï da d'acord 
amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en 
els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de 
control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargà ria 
realment executada. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
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4.49.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 

4.49.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha d’execu 
tar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels equips 
d’extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació. 
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 
capa d’aglomerat. 
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació. 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procé s 
de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar l’estesa. 
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor estès, 
mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 90 t de mescla: 
     - Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6) 
- Cada 40 t de mescla: 
     - Control de la temperatura de la mescla bituminosa 
- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional (NLT 
330) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
 
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no inferior a 5, en 
punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament. 
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució  i sempre 
abans de l’estesa de la següent capa. 
S’ha de tenir especial cura en la comprovació  de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en 
les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal 
inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguà s 
insuficient. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLA 
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció  de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, geometria i 
regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s’ha de procedir a la realització  de 
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
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procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada 
diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no mé s de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en 
més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s’ha de procedir de la 
següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aixecar  la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s’ha de reposar per 
compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha d’aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols del 
Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més de 3 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d’un 
10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha de 
procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, 
s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 
problemes de gàlib; 
          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin 
problemes d’entollament, s’haurà de compensar el minvament de la capa amb l’espessor 
addicional corresponent a  la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermitges: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de l’especificat abans, 
s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 
problemes de gàlib; 
          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin 
problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació  de 
densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb 
l’extracció de testimonis. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones que 
retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF. 
 
 

4.50 PAVIMENTS. BASES DE TOT-U 

4.50.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es 
podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 

4.50.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  
l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 
també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es 
considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per 
aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
 

4.50.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 

4.50.4 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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

4.50.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de 
la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre 
la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es 
determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de 
ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 
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- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional 
(IRI) (NLT 330). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
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 s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part 
de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al 
plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 
del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  
del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 
de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’ 
intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix 
causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 
els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial.  
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial.  
 

4.51 PAVIMENTS. ACABATS DE JUNTS DE DILATACIÓ DE PAVIMENTS SOBRE 
ESTRUCTURES 

4.51.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructures. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Peça de cautxú col·locada amb adhesiu 
- Peça de neoprè armat col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques 
- Peça metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En peces de cautxú: 
- Col·locació del perfil de cautxú precomprimit 
- Segellat del perímetre del junt amb resina epoxi 
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En peces de neoprè armat: 
- Replanteig i marcat dels perns de fixació del junt 
- Col·locació i ancoratge dels perns per mitjà de resines epoxi 
- Instal·lació del perfil i fixació del mateix 
- Segellat dels caps dels perns, així com del perímetre del junt, amb resina epoxi 
En peces metàl·liques: 
- Muntatge del perfil amb les seves fixacions 
 - Disposició del perfil dins l'espai reservat com a caixa del junt 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
El perfil ha d'ajustar-se a les característiques senyalades als plànols, assegurant el recorregut 
establert a la DT. 
Les seccions d'unió entre mòduls consecutius de perfil no han de presentar obertures ni 
desencaixos. 
No s'admeten diferències de cotes entre perfil i transició a la secció on s'uneixen. 
 

4.51.2  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
PEÇA DE CAUTXÚ: 
 
El perfil i l'adhesiu s'han de col·locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
L'obertura inicial del perfil s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de l'estructura i dels 
escorçaments diferits previstos. 
Cal donar una especial atenció a les condicions d’ancoratge del junt sobre el formigó estructural. 
Cal garantir que aproximadament, les 2/3 parts de la longitu d dels perns queden dins del formigó 
estructural, i no es troben ancorats en un material de reblert. 
S'ha d'adoptar una precompressió mínima del perfil de 4 mm. 
 
PEÇA DE NEOPRÈ ARMAT: 
 
El perfil i l'adhesiu s'han de col·locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La distància de col·locació dels perns enfrontats s'ha d'ajustar en funció de la temperatura mitja de 
la zona on s'ubica l'estructura i la que es té en el moment de la instal·lació, segons els criteris que 
proposa el fabricant. 
El pern de fixació s'ha d'ancorar en el formigó estructural en una profunditat >= 70 mm. 
Cal assegurar-se, abans de la instal·lació del perfil, que el llit on s'assentarà és pla i paral·lel a la 
superfície dels taulers. 
 
PEÇA METÀL·LICA: 
 
El perfil i les seves fixacions s'han de col·locar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
 

4.51.3  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de perfil de junt col·locat amb fixacions si n'hi ha, mesurat segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquest criteri no s'inclou el material adhesiu que s'utilitzi com a llit del perfil o com a transició 
lateral. Aquest element s'especifica a la família d'elements auxiliars per a paviments. 
 

4.51.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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4.51.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Inspecció de les superfícies sobre les que s’ha de col·locar la peça, i de les condicions d’ancoratge. 
- Control de l’estat i separació dels llavis (en funció del tipus de junt). 
- Abans de tancar el junt, es verificarà que l’espai entre paraments està totalment lliure i net. 
- Comprovació del parell de collament de tots els cargols d’ancoratge. 
- Prova de tracció d’un pern ancoratge en cada junt fins a la càrrega corresponent al parell de 
collament 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
- Inspecció del junt acabat, amb observació de les condicions d’anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés . 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’acceptarà el junt corresponent si no es compleixen les condicions exigides en el plec. 
 

4.52 PAVIMENTS. ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS 

4.52.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi, col·locada 
manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de llit d'anivellament sobre la superfície d'assentament del junt 
 - Execució de la transició entre la rasant i el perfil (opcional) 
  
CONDICIONS GENERALS: 
 
Si es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a fi d'assegurar la bona 
rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant o el perfil. 
Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions ajustades als 
valors recomanats pels fabricants. 
Ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers. 
Gruix del llit d'assentament:  >= 5 mm 
  

4.52.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt han 
d'estar seques, netes i exentes de beurada superficial. 
S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a falles 
d'ancoratge produiria la seva ruptura. 
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4.52.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
l de volum realment executat mesurat segons les especificacions de la DT. 
 

4.52.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.53 MOVIMENTS DE TERRES. REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 

4.53.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
 - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
 - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
 
SÒL DE RASA: 
 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
 
ESPLANADA: 
 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
 TALUSSOS: 
 
 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
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- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 

4.53.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat,  segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-
hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
ESPLANADA: 
 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
 
TALUSSOS: 
 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 
m. 
 

4.53.3  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.53.4  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. 
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4.54 MOVIMENTS DE TERRES. TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

4.54.1 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: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
 - Situació dels punts topogràfics 
 - Execució de l'estesa 
 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
 - Compactació de les terres 
 
 CONDICIONS GENERALS: 
 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
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 y 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. 
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. 
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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% 
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% 
 
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. 
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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 
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 las condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més 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. 
 

4.54.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, 
estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en 
l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
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. 
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. 
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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. 
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.  
 

4.54.3  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

4.54.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
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. 
 

4.54.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
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. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’ha de considerar  com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la 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. 
 
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. 
 

4.55 MOVIMENT DE TERRES. APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

4.55.1 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
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S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal  
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
 - Incorporació al terreny del material corrector 
 CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 

4.55.2  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial. 
 

4.55.3  UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

4.55.4  NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

4.55.5  CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
 
- Inspecció visual del procés, amb atenció  especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA 
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VEGETAL: 
 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 

4.56 GESTIÓ DE RESIDUS 

4.56.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de 
rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre 
obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o 
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, 
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus 
de residu. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
A L'OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
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S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre 
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, 
els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 

4.56.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 

4.56.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
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TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al 
centre corresponent. 
 

4.56.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
 

4.57 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS. CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
AMB TUB DE PVC 

4.57.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre amb l'interposició d'una anella de goma  col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 
3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de 
produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 

4.57.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 
seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 

4.57.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 

4.57.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la 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 
 

4.57.5 CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà  segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons  la 
normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 

 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ I D’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT. 
 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es 
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord 
amb el determini la DF. 
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4.58 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS. PERICONS QUADRATS PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS 

4.58.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó  prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó  de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
  
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
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4.58.2 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 

4.58.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4.58.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

4.59 DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS ELEMENTS AUXILIARS PER A 
PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

4.59.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 
personal autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 
mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
  
 

4.59.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 

4.59.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4.59.4 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. 

4.60 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS 
EXTERIORS 

4.60.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components 
acoblats a aquests.  
 S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m 
de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i 
cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, acoblada amb 
brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
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- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-
402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 - Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
CREUETA: 
 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres 
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 

4.60.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la 
nit. 
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4.60.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.60.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 
báculos de alumbrado de acero. 
 

4.61 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT. LLUMS PER A EXTERIORS 

4.61.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là mpada de 
vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip, amb là mpada de llum mixta, 
acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament 
per a equip o sense, amb là mpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb 
allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a equip 
o sense, amb làmpada de llum mixta , acoblat al suport. 
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus 
orientable, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric amb 
suport d'alumini amb equip o sense, per a là mpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb equip 
incorporat o sense, per a là mpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport. 
 - Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, 
de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d' aliatge  anticorrosiu, per a làmpada de quars-iode, 
encastat. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb pinça 
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
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- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
 
LLUM DECORATIU: 
 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
 - Posició en alçària:  ± 20 mm 
 - Posició lateral:  <= 50 mm 
  
LLUM SUBMERGIBLE: 
 
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament. 
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o 
ajustatge. 
A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor. 
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua. 
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
 - Posició lateral:  <= 50 mm 
  
 

4.61.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva  manipulació. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. 
Si s’embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades 
al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
LLUM SUBMERGIBLE: 
 
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 
d'estanquitat. 
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure 
del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat. 
 

4.61.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 

4.61.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 
Real Decreto  1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA: 
 
* UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento. 
 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
 
* UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
* UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad. 
 

4.62 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA. PLANTACIONS I 
TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 

4.62.1 .DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
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- Coníferes i resinoses 
 - Palmeres i palmiformes 
 - Arbusts 
 - Plantes enfiladisses 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust:  
     - En contenidor 
     - Amb pa de terra 
     - Amb l’arrel nua 
- Plantes: 
     - En contenidor 
     - Amb l’arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust:  
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural 
sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’estar protegits amb 
les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 PLANTES: 
 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 

4.62.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 
 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora 
del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
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L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
- Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
- Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
 - Arbusts: 
- Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
 Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 
s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 
mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació 
i 25 cm de fondària. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i 
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-
lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant 
que les arrels quedin en posició  natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del 
mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl· lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
 
PLANTES: 
 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig 
del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les 
sanes i viables. La planta s'ha de col·locar  procurant que les arrels quedin en posició natural, sense 
que es dobleguin, en especial les de major diàmetre. 
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4.62.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4.62.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Trabajos de plantación. 
 

4.63 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL. ABALISAMENT 

4.63.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 

 
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’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 „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 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. 
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- 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, podran emprar-se 
captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les 
bandes vermelles. 
 

4.63.2 CONDICIONS DE MANTENIMENT 

 
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’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. 
 

4.63.3 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 DT. 
 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
 
m de llargària segons amidament DT. 
 

4.63.4 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 
REBT 1973 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. 
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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. 
 

5 ALTRES PRESCRIPCIONS 

5.1 PENALITZACIONS 

Contractualment es pot establir una penalització, segons estableix el Reglament de Contractació 
d'Obres de l'Estat, per cada dia de retard en l'acabament de l'obra, sobre el programa que el 
Contractista hagi sotmès a la Direcció d'Obra, i hagi estat aprovat per aquesta. 

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les 
quals es fixarà en el seu moment, en els següents casos:  

1.- Defectes de qualitat de l'obra executada 

2.- Deficiències i/o endarreriments en la informació a la Direcció d'Obra. 

3.- Manca de compliment del termini global 

4.- Incompliments de terminis parcials 

5.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que puguin determinar el restabliment del 
reg en els zones on correspongui. 

5.2 PERSONAL TÈCNIC DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

El Contractista està obligat a adscriure amb dedicació completa a un Enginyer de Camins, Canals i 
Ports i, a un Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, sense perjudici de que qualsevol altre tipus de 
tècnics tinguin les missions que els hi corresponguin, quedant l'Enginyer de Camins com 
representant de la contracta davant la Direcció de les obres. El Contractista sotmetrà a l'aprovació 
de la Direcció d'Obra, al començament de les mateixes, la llista i títol del personal facultatiu d'obra, 
la qual deurà ésser aprovada per la Direcció. Qualsevol modificació d'aquesta llista produïda 
posteriorment durant el desenvolupament de les obres haurà d'ésser sotmesa a l'aprovació de la 
Direcció. 

La Direcció de les Obres podrà suspendre els treballs, sense que això es dedueixi alteració 
qualsevol dels termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal 
facultatiu designat per els mateixos. 

5.3 MESURES I PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA 

5.3.1 SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

5.3.2 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA  

Definició: 

 Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, 
col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams 
en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 
després de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliats de fixació. 

- Cons. 

- Balises lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 
amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries i provisionals d’obra. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 
circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en 
què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 
immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la 
D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats als suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i aprovada per la D.F. 

5.3.2.1 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

La superfície on s’ha d’aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’han d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
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5.3.2.2 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- PG 3175: “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes” amb les esmenes aprovades per les ordres del MOPTMA: O.M. del 31.07.86 (BOE 
núm. 213 del 5.9), O.M. del 21.01.88 (BOE núm. 29 del 3.2), O.M. del 08.05.89 (BOE núm. 118 
de 18.05) i O.M. del 28.09.89 (BOE núm. 242 del 9.10). 
- 8.3-IC: “Instrucción de carretereras.  Señalización de obras”. I l’Ordre circular 15/2003 
sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres.  

5.3.3 DRENATGE 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge. 

5.3.4 GELADES 

Si existeix temor de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà totes les zones 
que poguessin quedar perjudicades pels efectes consegüents. Les parts d'obres danyades 
s'aixecaran i reconstruiran a la seva costa, d'acord amb el que s'assenyali en aquest Plec. 

5.3.5 INCENDIS 

El Contractista deurà atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i les 
instruccions complementaries que es dictin pel Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres, així com 
dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

5.4 DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses a compte del Contractista, incloses al Plec General s'inclouran les següents: 

- Les despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte 
l'I.V.A., en cas d'ésser procedent. 

- Les despeses que originin al contractista el replanteig, programació, projecte constructiu, 
reconeixement i assagis de control de materials, control d'execució, proves recepció i liquidació de 
l'obra. 

- Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l'execució de les obres, 
a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

- La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i 
eines. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa de 
corrent, comptadors i altres elements. 
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte. 

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

- L'execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 
camins d'accés i desviacions d'aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 

- L'adquisició o lloguer de terrenys per instal·lacions, preses de corrent, abocaments i/o préstecs. 

- Despeses de reparació i reposició de camins, finques, bancals, murs de pedra i serveis que afectin 
al contractista per a la realització dels treballs. 

- La conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i 
conservació de senyals dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra; 
la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

- Els danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 

- Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 
hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el programa de treballs i el termini 
acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es produeixin a petició de l’Ajuntament 
de Cunit i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 

- Seran a càrrec del contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les 
clàusules particulars del contracte. 

5.5 CAMINS D’ACCÉS A L’OBRA  

El Contractista està obligat a realitzar i mantenir degudament, al seu càrrec, tots els carrers d'accés 
que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, obligant-se tanmateix a reposar al 
seu estat natural previ a les obres aquells carrers afectats per l'obra. 

Tanmateix, el Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat 
l'esmentat accés de vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles 
a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders 
públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

5.6 CONDICIONS I PROVES MÍNIMES PER A LA RECEPCIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA DE 
LES OBRES 

Les proves necessàries per la recepció provisional de les obres són les que, per cada material i 
unitat d'obra, s'estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en les 
Disposicions Generals. La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat l'any de garantia de 
les obres, estant aquestes en perfectes condicions de servei, d'acord amb els documents del present 
projecte i de les directrius que en el transcurs de l'obra hagi establert la Direcció. 

Particularment serà condició necessària, per a procedir per part de l’Ajuntament de Cunit a la 
recepció provisional i/o definitiva de les obres, la presentació per part del Contractista del Manual 
d'Explotació i funcionament de les obres i instal·lacions objecte del Contracte. També serà condició 
necessària, per a l'esmentada recepció, haver procedit a la reposició de, finques, murs, terra vegetal, 
arbres, etc. al seu estat natural abans de començar l'obra en les condicions que de manera general 
i/o particular s'estableixen en el present Plec. 



Millora de l'endegament del Torrent dels Prats, des del seu encreuament amb l'Avda de la Generalitat 
fins a la carretera BV-2127 al T.M. de Vilobí del Penedès 

  189 

5.7 PLA D’OBRA 

Un cop signada l'Acta de comprovació del replanteig, el Contractista deurà presentar a la Direcció 
d'Obra i per la seva aprovació un Pla d'Obra degudament justificat que inclogui els Plans Parcials 
prèviament determinats. Aquest Pla es presentarà en la forma i termini que s'indiqui als Plecs de 
Licitació o, en el seu defecte, en un termini màxim de tres setmanes i amb el detall que es descriu 
en aquest Article. 

El Pla de treballs haurà d'estar abastament raonat i justificat, tenint en compte els terminis d'arribada 
a l'obra dels materials i medis auxiliars i la interdependència de les diferents operacions, així com la 
incidència que sobre el seu desenvolupament hagin de tenir les circumstàncies climatològiques 
estacionals, de moviment de personal i quantes de caràcter general siguin estimables, segons 
càlculs estadístics de probabilitats, sent d'obligat ajustament amb el termini fixat en la licitació o amb 
el menor ofertat pel Contractista, si fos aquest el cas, encara en la línia d'apreciació més pessimista. 

L'esmentat Pla inclourà: 

- L'ordenació en parts o classes d'obres de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del volum d'aquestes. 

- La definició dels medis necessaris, tal com personal, instal·lacions, equips i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans. 

- Estimació en dia-calendari dels terminis d'execució de les diverses obres d'operacions 
preparatòries, així com els d'execució de les diferents parts o classes d'obra. 

- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada. 

- Gràfic de les diverses activitats o treballs, amb determinació del camí crític. 

Els Plans Parcials constaran dels següents documents: 

- Descripció de les fases i diferents unitats d'obra. 

- Justificació dels sistemes constructius per cada fase i unitats d'obra. 

- Materials emprats. Fabricant. Procedència. Característiques. Certificats de Qualitat. 
Assajos previs. 

- Maquinària posada a disposició d'obra incloent-hi: 

 . Marca. Model. Rendiments. 

 . Dies de permanència en obra. 

- Organització dels treballs. Rendiments. 

- Descripció i número d'assajos en cada fase. 

- Mesures de prevenció d'accidents. 

El Contractista deurà comunicar a la Direcció d'Obra i amb la suficient antelació l'acabament d'una 
fase per la seva aprovació i autorització de la següent: 

El Contractista, en el transcurs de l'obra, podrà proposar a la Direcció d'Obra modificacions als plans 
parcials. La Direcció d'Obra podrà tanmateix introduir les modificacions que aconselli l'òptima 
execució de l'obra. El Director de les Obres i el Contractista revisaran conjuntament i amb una 
freqüència mínima mensual, la progressió real dels treballs contractats i els programes parcials a 
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realitzar en el període següent, sense que aquestes revisions eximeixin al contractista de la seva 
responsabilitat respecte als terminis d'adjudicació.  

L'acceptació del Pla per part de la Direcció d'Obra i la utilització dels mitjans proposats no implicarà 
excepció alguna de responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis 
totals o parcials convinguts. 

Els mitjans proposats i acceptats quedaran, però, adscrits a les obres que mai puguin ser retirats 
pel Contractista sense autorització expressa de la Direcció d'Obra. 

5.8 OFICINES PER A LA DIRECCIÓ D’OBRA 

El Contractista posarà a disposició de la Direcció d'Obra les oficines (local, mobiliari i equips) 
necessaris pel correcte seguiment del desenvolupament de les obres. La seva situació serà tal que 
el seu accés sigui fàcil, pròximes al lloc de les obres i de la oficina del Contractista. Serà 
responsabilitat d'aquest darrer mantenir en perfecte estat d'ús totes les instal·lacions el temps que 
durin les obres. 

BARCELONA, SETEMBRE 2015 

L’AUTOR DEL PROJECTE 
FCO. MANUEL CASQUERO GONZÁLEZ 


