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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Generales constituye el conjunto de 
normas que definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del 
mismo. 

El presente Pliego de Condiciones contiene las condiciones que han de cumplir los 
materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades 
de obra, siendo norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de 
Obra. 

 

1.2 Ámbito de aplicación 
 

Las prescripciones de este Pliego, serán de aplicación a todas las obras 
comprendidas en el presente proyecto.  

En todos los artículos del presente Pliego de Condiciones se entenderá que su 
contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto no se opongan 
en lo establecido en la Ley de Bases de la Administración Local, en el Reglamento 
General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. En 
caso contrario siempre prevaldrá primero el contenido de estas disposiciones. 

 

1.3 Disposiciones Técnicas legales a tener en cuent a 
 

Además de lo que se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, 
se cumplirán las prescripciones, en cuanto a que puedan afectar a las obras, de 
las disposiciones, normas y reglamentos, que se relacionan a continuación, o de 
aquellos que los complementen, rectifiquen o sustituyan: 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (Decreto 1312/1988 del 28 de octubre). 
 

- EHE-08 
 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de 
Abastecimiento de Aguas, aprobado por C.M. del 28 de julio de 1974. 
 

- Norma Tecnológica de Edificación NTE-IEP/1973, “Instalaciones de 
electricidad – puesta a tierra”, aprobada por C.M. del 13 de Marzo de 
1973. 
 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para Obras de 
Saneamiento, aprobado por O.M. del 23 de Julio de 1949. 
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- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. 
 

- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 
 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de 
Carreteras y Puentes M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de Marzo de 1988. 
Con las actuaciones según Orden Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de 
Mayo de 1989 y O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 de Octubre de 1989. 
 

- Instrucción de Carreteras de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales. 
 

- Reglamento Nacional del Trabajo a la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias (Orden 11.4.1946 y 8.2.1951). 
 

- Reglamento y órdenes en vigor sobre la Seguridad e Higiene del Trabajo 
en la Construcción y Obras Públicas, especialmente la de los decretos 
R.D. 555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 y O.M. 
de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 
 

- Instalaciones de Transportes y Líneas en general, O.M. del 23 de Febrero 
de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril). 
 

- Normas para la Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía 
Eléctrica de Alta Tensión al Servicio de Obras Públicas. O.M. del 10 de 
Julio de 1948 (B.O.E. del 21 de Julio). 
 

- Reglamento Técnico de Baja Tensión. O.M. del 9 de Febrero de 1966 
(B.O.E. del 19 de Febrero). 
 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, B.O.E. 224 de 18 de 
Setiembre del 2002. 
 

- Instrucción de Carreteras 8.3. I-C Señalización de Obras. 
 

- Instrucción de Carreteras 6.1. I-C, 6.2. I-C Secciones de firmes. 
 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro 
de Energía (Decreto del 12 de Mayo de 1954). 
 

- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
(Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre). 
 

- Reglamentos sobre instalaciones y funcionamiento de Centrales Eléctricas 
y Estaciones Transformadoras, aprobadas por Orden del 23 de Febrero 
de 1949. 
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- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) del Ministerio de Vivienda. 
 

- Normas e Instrucciones del Ministerio de la Vivienda sobre Alumbrado 
Urbano. 
 

- Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento. 
 

- Recomendaciones de U.N.E.S.A. 
 

- Recomendaciones Internacionales sobre alumbrado de las Vías Públicas, 
publicadas por el Ministerio de Obras Públicas. 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 
contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la 
adjudicación de estas. 

Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos 
casos en que no se contradiga lo que está dispuesto expresamente en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, 
queda a juicio del Ingeniero Director decidir las prescripciones a cumplir. 

 

1.4 Condiciones Generales 
 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en este capítulo y ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Será obligación del Contratista avisar a la Dirección de Obra de las procedencias 
de los materiales que vayan a ser utilizados, con anticipación suficiente del 
momento de uso de los mismos, para que puedan ejecutarse los ensayos 
oportunos en caso de ser necesarios. 

Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, deberán ser 
examinados y ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier 
momento, de un material no será obstáculo para que sea rechazado en un futuro si 
se encuentran defectos de calidad o uniformidad. Cualquier trabajo que se realice 
con materiales no ensayados o no aprobados por la Dirección de Obra podrán 
considerarse como defectuosos.  

Los materiales se almacenarán o acopiarán de tal manera que se asegure la 
correcta conservación de sus características y aptitudes para el uso en la obra y de 
forma que facilite su inspección. 

Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, se 
retirará de la obra inmediatamente, excepto si tiene autorización de la Dirección de 
Obra. 
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1.5 Descripción del proyecto 
 

Las obras objetivo del presente “Proyecto de Remodelación urbanística de la Calle 
Segarra del municipio de Santa Coloma de Gramenet”, situadas en el barrio del 
Centro de Santa Coloma de Gramenet, se encuentran descritas en la memoria, así 
como en los correspondientes anejos. 
 
 

2. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y E L 
CONTRATISTA 

2.1 Dirección e inspección de obras 
 

El facultativo designado como Director de Obra, es la persona, con titulación 
adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia 
de la correcta ejecución de la obra contratada. 

Para el desempeño de sus funciones, el Director de Obra contará con un equipo 
de colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de sus 
atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos 
específicos y que integrarán, con el Director de Obra, la Dirección de Obra. 

 

2.2 Personal del Contratista en Obra 
 

Se entiende por Contratista a la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Antes del inicio de las Obras, el Contratista presentará por escrito al Director de 
Obra el organigrama real de obra, acompañado de los currículums de todos los 
integrantes del mismo. El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de los 
cambios de personal durante el tiempo de vigencia del contrato, debiendo ser 
aprobados por la misma. 

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen los 
trabajos bajo la dirección de la Dirección de Obra. 

 

2.3 Oficina de Obra del Contratista 
 

En el caso que la Dirección de Obra lo estime oportuno, el contratista deberá 
instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las 
mismas, una oficina de obras en el lugar que se considere más apropiado. 

El contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del proyecto y libro de órdenes. 
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El contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin 
previa autorización de la Dirección de Obra. 

 

2.4 Subcontratas 
 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento previo 
de la Dirección de Obra de las mismas. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán ser formuladas por 
escrito y acompañarse con un testigo que acredite que la organización que se ha 
de encargar de los trabajos que han de ser objetos de subcontrato está 
particularmente capacitada y equipada para su ejecución. La aceptación del 
subcontrato no eximirá al contratista de su responsabilidad contractual. 

Por otra parte, si las compañías suministradoras de un servicio público imponen un 
determinado subcontratista para la ejecución de sus respectivas redes, el 
contratista adjudicatario de las obras de urbanización lo tendrá que aceptar, sin 
ningún derecho a compensación económica sea cual sea el importe que el 
subcontratista en cuestión le reclame. 

 

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

3.1 Conocimiento del emplazamiento de las Obras 
 

El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el 
emplazamiento de las obras y sus alrededores, los accesos a la misma, los 
emplazamientos para acopios, las cantidades y naturaleza de los trabajos a 
realizar, los materiales necesarios para la ejecución de las obras y los medios para 
llevarlas a cabo, sin que ello suponga un incremento en el presupuesto de la 
ejecución de las obras contratadas. 

Ningún defecto o error que pudiera contener o surgir del uso de documentos, 
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto, y 
en general, de toda la información adicional suministrada a los licitadores por la 
Administración, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 

A menos que se establezca lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir 
sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto, que puedan resultar equivocados o incompletos. 
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3.2 Mantenimiento de los servicios afectados 
 

Dada la existencia en el subsuelo de redes de Servicios Urbanos de agua, 
alcantarillado, red eléctrica de media y baja tensión, etc. el Contratista tiene la 
obligación de conocer con exactitud la ubicación de todas estas redes de servicio, 
obteniendo a su costa cuantos datos sean precisos de las distintas Compañías 
suministradoras, Oficina de Serveis Territorials, etc. 

Si es preciso efectuar algún desvío de alguna de las mencionadas redes, tendrá 
derecho al abono de los gastos correspondientes, siempre y cuando estos trabajos 
sean aprobados por la Dirección de Obra. 

El Contratista está obligado a reparar, a su costa, todos los daños ocasionados en 
las redes de servicios y sus elementos durante la ejecución de las Obras. 

Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el 
mantenimiento y reposición de todas las servidumbres y servicios afectados por las 
obras. 

 

3.3 Protección del Medio Ambiente 
 

El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, 
lagos, cultivos, suelos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o 
privado que pudiera producir la ejecución de los trabajos, la explotación de 
canteras, los talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque éstas estén 
ubicadas en terrenos de su propiedad. 

El Contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de 
la zona de obra bajo los límites que la Dirección de Obra fije, en consonancia con 
la Normativa vigente. 

En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en 
todas las fases de ejecución de las obras, asimismo se evitará la contaminación de 
las aguas superficiales. 

La contaminación acústica producida por los ruidos ocasionados durante los 
trabajos, se mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que 
no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas que 
las ejecutan, debiendo en todo caso ajustarse a la Normativa vigente y las 
indicaciones de la Dirección de Obra. 

Todos los gastos derivados de la adaptación a las medidas y trabajos necesarios 
para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, serán a cargo del 
Contratista, por lo que no serán de abono directo. 
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3.4 Vigilancia de las Obras 
 

El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que tanto 
el material, instalaciones, equipos y obras que constituyan objeto del contrato no 
puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia, tanto de factores 
climatológicos como por factores vandálicos, de acuerdo con la situación y 
orientación de la obra. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos 
en las leyes vigentes. 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las 
Obras objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su 
responsabilidad, las medidas que sean señaladas por las Autoridades 
competentes, Reglamentos vigentes y la Dirección de Obra. 

Serán reglamentadas y controladas por la Dirección de Obra y de obligado 
cumplimiento por parte del Contratista y su personal, las disposiciones de orden 
interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de 
entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la 
Administración. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo serán a cuenta del Contratista, por lo que no serán objeto de abono 
directo, ya que se consideran incluidos en los precios establecidos en el contrato. 

 

3.5 Carteles de Obra  
 

El Contratista está obligado a colocar, a su cargo, los carteles informativos de las 
obras a realizar. En todo caso, las características e información de los mismos 
serán indicadas por la Dirección de Obra. 

 

3.6 Documentos que definen las Obras 
 

La ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se regirá, además de 
la Normativa de carácter general, por los siguientes documentos, prevaleciendo lo 
prescrito en el Pliego de Prescripciones en caso de contradicción entre ellos: 

• Proyecto “Proyecto de remodelación urbanística de la calle Segarra del 
municipio Santa Coloma de Gramenet”, que consta de los siguientes 
documentos: 

o Memoria y Anejos 
o Planos 
o Pliego de Prescripciones 
o Presupuesto 

 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES- 

9 

 

 

3.7 Revisión y confrontación de los documentos 
 

El contratista deberá revisar, inmediatamente después de ser recibidos, todos los 
documentos que le sean facilitados y deberá informar inmediatamente a la 
Dirección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción que se aprecie en 
ellos. 

El Contratista no podrá basarse en errores u omisiones existentes en los 
documentos del Proyecto, como argumento para la obtención de modificaciones o 
reformados de precios de obra. La inclusión en los mismos de las cubicaciones y 
mediciones no implica necesariamente su exactitud respecto a la realidad.  

Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas 
de los detalles de la obra que sean indispensables para la ejecución de la misma, 
no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, al contrario, deberán ser 
ejecutados como si hubiesen estado correctamente y completamente 
especificados en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre ellos prevaldrá lo prescrito en el Pliego de 
Condiciones. 

 

4. COMIENZO DE LAS OBRAS 

4.1 Apertura del centro de trabajo 
 

El Contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la apertura del Centro 
de Trabajo, de acuerdo con los requisitos legales establecidos.  

 

4.2 Programa de Trabajos 
 

Antes del inicio de las obras, el contratista someterá a la aprobación de la 
Administración un programa de trabajo, con especificaciones de los plazos 
parciales y fecha de finalización de las diferentes unidades de obra, compatible 
con el plazo total de ejecución.  

Este plan, una vez aprobado, se incorporará en este Pliego y adquirirá, por lo 
tanto, carácter contractual. 

El contratista presentará, así mismo, una relación completa de los servicios, 
equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del 
Plan de Obra. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que en 
ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 
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La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no 
implicará excepción alguna de responsabilidad para el contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

El programa deberá ser puesto al día periódicamente para adaptarse a las 
variaciones en la ejecución de las obras. Todas las modificaciones deberán ser 
sometidas a las consideraciones de la Dirección de Obra cada vez, disponiendo 
ésta de un mes para su aprobación, si en ese plazo no hay ningún comentario por 
parte de la Dirección de obra se considerará automáticamente aprobado. 

 

4.3 Comprobación del replanteo e iniciación de las Obras 
 

Previamente al comienzo de las obra se comprobará por el Contratista, en 
presencia de la Dirección de Obra, el planteo existente de las obras a realizar, 
levantándose el Acta de Comprobación del Replanteo. 

Los datos, cotas y puntos fijados, así como las contradicciones, errores u 
omisiones que se hubieran observado en los documentos contractuales del 
Proyecto, se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, que se 
unirá al expediente de la obra. 

El Contratista iniciará las obras el día posterior a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, contando dicha fecha como inicio efectivo de las 
obras a efectos del plazo de ejecución 

 

5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

5.1 Replanteo de detalle de las Obras 
 

El contratista será responsable de los replanteos necesarios para la correcta 
ejecución de la obra y suministrará a la Dirección de Obra toda la información que 
se precise para que las mismas puedan ser realizadas. 

El contratista deberá proveer, a su cargo, todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los nombrados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 

 

5.2 Equipos de maquinaria 
 

Cualquier modificación que el Contratista proponga para introducir un equipo de 
maquinaria cuya aportación revista de carácter obligatorio, por venir exigida en el 
Contrato o haber sido comprendida en la licitación, necesitará la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
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5.3 Ensayos 
 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con la Normativa actual de ensayos de 
laboratorio y las que puedan ser de aplicación y que hayan entrado en vigor hasta 
el momento de ejecución de la obra. 

La Dirección de Obra podrá exigirlos siempre que lo considere oportuno, y en 
particular, en el momento de la certificación de la unidad correspondiente. 

Si las compañías de servicios fijan un suministrador y/o instalador de los 
materiales, el contratista lo tendrá que aceptar, sin que ello sea motivo de ninguna 
reclamación económica por su parte a la Administración. 

El contratista abonará a los laboratorios respectivos, a las tarifas oficialmente 
aprobadas, todos los ensayos que se realicen hasta un límite del tres por ciento 
(3%) del Presupuesto de Ejecución por Contrato (P.E.C.). 

 

 

5.4 Materiales 
 

Si el Pliego de Prescripciones fijase las procedencias de unos materiales, y 
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 
emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, la Dirección de Obra 
podría autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

La Dirección de Obra autorizará al Contratista el uso de materiales procedentes de 
demolición, excavación en las obras; en caso contrario ordenará los puntos y 
formas de acopio de dichos materiales. 

La Dirección de Obra resolverá cualquier cuestión que surja referente a la calidad 
de los materiales utilizados de las diferentes unidades de obra contratadas, 
siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente 
sobre el particular. 

 

5.4.1 Acopio, medición y aprovechamiento de los materiales 
 

Los materiales se almacenarán de manera que se asegure la preservación de 
su calidad y por tanto la aceptación para la utilización en la obra, requisitos que 
deberán ser comprobados en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de almacenamiento o acopio deberán 
acondicionarse una vez acabada la utilización de los materiales acopiados en 
las mismas, de manera que recuperen su estado original. Todos los gastos 
derivados serán a cargo del contratista. 
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El contratista deberá situar, en los puntos designados por la Dirección de Obra, 
las balanzas o instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso 
requeridos, y su utilización deberá ir precedida de la correspondiente 
aprobación del Director de Obra. 

Los materiales que han de abonarse por unidad de volumen serán medidos, en 
principio, sobre vehículos adecuados, en los puntos dónde se vayan a utilizar. 
Esos vehículos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra y, a no ser que 
todos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo aprobado deberá llevar 
una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones 
utilizadas para su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a 
volumen, o viceversa, los factores de conversión serán definidos por la 
Dirección de Obra, quien, por escrito, justificará al contratista los valores 
aprobados. 

 

5.4.2 Control de Calidad 
 

Para cada material y, en su caso, unidad de obra que se emplee, la Dirección 
de Obra fijará el método de control, tamaño del “lote”, tipo y número de 
ensayos a realizar y plazo de conservación de las muestras preventivas. En su 
defecto, se considerará como lote la remesa o partida. También se establecerá, 
si procede, los métodos rápidos de contro que pueden utilizarse y las 
condiciones básicas de su empleo.  

 

5.4.3 Criterios de aceptación y rechazo 
 

El material cuyas características estén fuera del rango restringido de 
aceptabilidad, pero dentro de los límites establecidos se considerará que es un 
material de distinto tipo, y si el Contratista desee tipificarlo se someterá a un 
estudio previo para estudiar sus características y la Dirección de Obra 
establecerá su destino y lugar de empleo. 

Si el material no cumple los límites establecidos o el Contratista no quisiera 
tipificarlo se rechazará, retirando el material fuera del ámbito de la obra. 

En todo caso, si el Contratista no está conforme con los resultados de los 
ensayos de control, manifestará por escrito su disconformidad a la Dirección de 
Obra y podrá solicitar, a su cargo, la repetición de los ensayos sobre las 
muestras tomadas. Dependiendo de los nuevos resultados obtenidos se 
procederá según lo indicado anteriormente. 

Una vez comprobado que el material cumple todas las características 
requeridas y establecidas en el presente Pliego, la Dirección de Obra aprobará 
el material y fijará las características de referencia. 
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5.5 Trabajos defectuosos 
 

La Dirección de Obra procederá a la aceptación o rechazo de las unidades de obra 
que no cumplan lo establecido en el Proyecto o el presente Pliego. 

En caso de existir unidades de obra defectuosas, la Dirección de Obra podrá 
proponer las operaciones de mejora que se estimen oportunas o la demolición de 
las mismas para su reconstrucción posterior. En este caso, el Contratista quedará 
obligado a realizar estas operaciones a su cargo. 

En caso de que la Dirección de Obra exija la demolición, ésta podrá exigir del 
Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de 
Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el 
cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

5.6 Señalización, balizamiento y defensa de obras e  instalaciones 
 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre señalización, balizamiento y defensa de las obras e instalaciones y 
determinará las medidas que deben adoptarse en cada ocasión para ello. La 
Dirección de Obra podrá introducir las modificaciones y ampliaciones para el mejor 
cumplimiento de dichas disposiciones para cada trabajo, mediante órdenes 
escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias 
que se deriven para el tráfico sean las mínimas posibles. La parte de plataforma 
para que se canalice el tráfico deberá mantenerse en perfectas condiciones de 
circulación. En iguales condiciones se deberán de mantener los desvíos precisos. 

 

5.7 Planos de detalle de las Obras 
 

A petición de la Dirección de Obra, el contratista preparará todos los planos de 
detalle que se estimen necesarios  para la ejecución de las obras contratadas. Los 
planos nombrados se someterán a la aprobación de la Dirección de obra, 
acompañados si es necesario por las Memorias y Cálculos justificativos que se 
requieran para su mayor comprensión. 

 

5.8 Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución empezará a contar desde la fecha de la firma del Acta de 
Replanteo. 

El acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de quince días a partir de la 
fecha de adjudicación definitiva del proyecto, excepto que la Propiedad autorice o 
solicite otro plazo. 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES- 

14 

 

 

5.9 Penalizaciones 
 

Las penalizaciones se ajustarán a las normas que a continuación se exponen: 

- La ejecución de forma incorrecta de una obra o parte de ella, implicará el 
levantado y nueva ejecución, con cargo al Contratista, de la obra defectuosa, 
así como una imposición de una multa, cuya cuantía ascenderá al uno por 
ciento (1%) del valor de la obra reparada, por cada día natural que transcurra 
hasta su total reparación. 
 

- El incumplimiento justificado de los plazos parciales o totales aprobados por la 
Dirección de Obra al inicio de las obras, dará origen a una multa por valor del 
uno por mil (0,1‰)  del importe de la obra incluida en el plazo parcial afectado 
o total por cada día natural de demora de éstas. De no existir programa 
vigente, la multa se aplicará sobre el importe total de la obra. El importe de la 
obra retrasada no tendrá, en su caso, derecho al abono de la revisión 
correspondiente. 
 

- No mantener la señalización y acotamiento precisos, podrá ser considerado 
como motivo de multa, que oscilará entre el dos y el cinco por ciento (2-5%) del 
valor de la obra, de acuerdo con la gravedad que la falta pueda revestir para el 
usuario y vecindario y la reincidencia en la falta. 

Las multas serán descontadas de las certificaciones parciales de la obra 
correspondiente; de no existir éstas, las multas seguirán el trámite de cobro 
establecido normalmente en la legislación local. 

6. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

6.1 Daños y perjuicios 
 

Las personas que resulten perjudicadas o heridas deberán ser compensadas 
adecuadamente, a cargo del contratista. 

Las propiedades, públicas o privadas, que resulten afectadas deberán ser 
reparadas, a cargo del contratista, restableciendo las condiciones iniciales o 
compensando los daños y perjuicios causados de cualquier otra manera aceptable. 

Los servicios públicos o privados que se vean dañados por la ejecución de las 
obras deberán ser reparados a cargo del contratista de forma inmediata. 

La misma manera, el contratista será responsable de todos los objetos que se 
encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, teniendo que dar un 
aviso inmediatamente de los hallazgos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo 
custodia.  
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6.2 Evitar contaminaciones 
 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de Obra cuyo 
objeto sea evitar la contaminación en general de cualquier clase de bien público o 
privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, 
dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre Medio 
Ambiente. 

 

6.3 Permisos y licencias 
 

El contratista deberá obtener, a su cargo, todos los permisos y licencias necesarias 
para la ejecución de las obras. 

 

7. MEDICIÓN Y ABONO 

7.1 Medición de las obras 
 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las 
definidas en los Cuados de Precios. 

El Contratista está obligado a suministrar los medios suficientes para la correcta 
medición de las distintas unidades de obra a su costa, salvo que se especifique lo 
contrario en los correspondientes documentos contractuales. 

 

7.2 Abono de la sobras completas 
 

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar la 
modificación alguna de los precios señalados en los Cuadros de Precio, los cuales 
son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos 
contratados con la baja correspondiente. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se 
abonarán de acuerdo con los precios unitarios de los Cuadros de Precios del 
Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de 
obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución 
completa de las unidades de obra. 
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7.3 Abono de las obras incompletas 
 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que 
tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del 
coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

 

7.4 Otros gastos de cuenta del Contratista 
 

Serán gastos a cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que originen el 
replanteo general de las obras o su comprobación, y el replanteo de unidades de 
obra parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de su 
utilización de rampas de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; 
transporte interior y acopio de materiales; los de conservación durante el mismo 
plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes 
mientras que se realicen los trabajos; los de adquisición de agua y energía 
eléctrica, incluyendo cuantos proyectos y permisos sean necesarios para sus 
instalaciones. 

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

8. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

8.1 Limpieza final de las obras 
 

Una vez acabadas todas las obras, todas las instalaciones de depósitos y casetas 
de carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados y los lugares 
de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De la misma manera deberán tratarse los caminos provisionales 

Todo esto se ejecutará de manera que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas de acuerdo con el paisaje 
circundante. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato, por tanto, no serán objeto de 
abono directo para su realización. 
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8.2 Plazo de Garantía 
 

El plazo de garantía empezará a contar desde la fecha del Acta de Recepción, con 
una duración convenida durante el proceso de adjudicación. 

 

8.3 Recepción de las obras 
 

El contratista comunicará por escrito a la Dirección de Obra la fecha prevista para 
la finalización de las obras, con una antelación de treinta días (30) hábiles, quien lo 
comunicará a la Propiedad, quien nombrará a su representante para la recepción y 
quien, al mismo tiempo, fijará la fecha para esa misma, comunicándola por escrito 
al  contratista y a la Dirección de Obra. 

El contratista tendrá que asistir a la recepción o perderá la posibilidad de hacer 
constar en el acta posibles reclamaciones. 

Se deberá levantar por triplicado un acta de la recepción que será firmada por el 
Representante de la Propiedad, la Dirección de Obra y el contratista, y se elevará 
a la aprobación de la Superioridad. 

 

8.4 Obligación de redactar el proyecto de final de obra 
 

El proyecto as-built será ejecutado por el contratista, a su cargo, en el plazo 
máximo de un mes a contar desde el día de finalización de su contrato. 

El incumplimiento de este término tendrá las mismas repercusiones que el 
incumplimiento del plazo de obra. 

 

9. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Las siguientes consideraciones prevaldrán en caso de contradicción con otros 
documentos o partes del presente proyecto. 

- Los ofertantes al concurso para la ejecución de las obras deberán estudiar y 
analizar el proyecto. Si en el proyecto hay algún olvido o falta de definición, el 
ofertante hará su oferta económica de manera que incluya la ejecución de 
estas partidas olvidadas o con medición insuficiente. 
 

- Las mediciones de los movimientos de tierras se harán sobre perfil teórico, no 
considerándose ningún incremento en concepto de esponjamiento. Éste se 
considera repercutido en el precio de las unidades de obra correspondientes. 
En el caso de los escombros también se aplicará el mismo concepto. 
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- La Dirección de Obra podrá pedir al contratista, y éste estará obligado a darle, 
cualquier definición, aclarado, ficha de características técnicas, planos y 
cualquier otro documento que se considere necesario para la ejecución de las 
obras. 
 

- Todos los materiales a utilizar durante la ejecución de las obras y todos los 
equipos necesarios en la obra requerirán la aprobación de la Dirección de 
Obra, previa propuesta formal por parte del contratista. 
 

- El contratista deberá presentar un Plan de Control de Calidad que se someterá 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 

- El contratista estará obligado a pagar todos los ensayos de Control de Calidad, 
hasta un tres por ciento del Presupuesto de Ejecución por Contrato de la obra 
(3% del P.E.C.), no contabilizándose en este importe aquellos ensayos que 
reflejen resultados negativos. 
 

- Todos los accesos y otras actuaciones y elementos auxiliares irán a cargo del 
contratista. Se consideran ya repercutidos en las diferentes unidades de obra. 
 

- En el caso que exista alguna contradicción entre diferentes documentos que 
conforman el proyecto, prevaldrá el criterio impuesto por la Dirección de Obra. 
 

- Las propuestas que realice el contratista se deberán documentar 
adecuadamente (planos, certificados, cálculos…) para ser consideradas por la 
Dirección de Obra y ser aprobadas, si procede. 

 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, junio de 2012 
 
 

Albert Rosado Puig 
Graduado en Ingeniería de la Construcción 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B037 - TOT-U 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Material granular de granulometria contínua, utilit zat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Tot-u natural 

     - Tot-u artificial 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que 

determini la D.F. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 

No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions qu e puguin afectar a estructures, a d’altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aig ua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, m arga, matèria orgànica, ni d'altres 

matèries extranyes que puguin afectar la durabilita t de la capa. 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats pr ocedents de graveres o dipòsits naturals, 

sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica de l granulat entre un dels següents fusos: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)     │ 
│Tamís UNE-EN │───────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │        ZN40     ZN25     ZN20        │ 
│────────────│──────────────────────────────────────│ 
│     50     │        100      --       --          │ 
│     40     │       80-95     100      --          │ 
│     25     │       60-90    75-95     100         │ 
│     20     │       54-84    65-90    80-100       │ 
│      8     │       35-63    40-68    45-75        │ 
│      4     │       22-46    27-51    32-61        │ 
│      2     │       15-35    20-40    25-50        │ 
│    0,500   │        7-23     7-26    10-32        │ 
│    0,250   │        4-18     4-20     5-24        │ 
│    0.063   │        0-9      0-11     0-11        │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933 -2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) : 

     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

     - Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

     - T00 a T1:  > 35 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 

     - Vorals de T3 i T4:  > 25 

Plasticitat: 

     - Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

     - T4: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  

     - Vorals sense pavimentar: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 1 0 
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TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats  procedents de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica de l granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)     │ 
│Tamís UNE-EN │───────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │        ZA25     ZA20     ZAD20       │ 
│────────────│──────────────────────────────────────│ 
│     40     │        100       --       --         │ 
│     25     │       75-100    100      100         │ 
│     20     │       65-90    75-100   65-100       │ 
│      8     │       40-63    45-73    30-58        │ 
│      4     │       26-45    31-54    14-37        │ 
│      2     │       15-32    20-40     0-15        │ 
│    0,500   │        7-21     9-24     0-6         │ 
│    0,250   │        4-16     5-18     0-4         │ 
│    0.063   │        0-9      0-9      0-2         │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933 -2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 

retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) : 

     - Trànsit T0 a T2:  < 30 

     - T3, T4 i vorals:  < 35 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

     - T00 a T1:  > 40 

     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 

     - Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

     - Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

     - Vorals sense pavimentar: 

          - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

          - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 1 0 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

*6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembr e, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de C arreteras. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, composada 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 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada 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 p ropietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 

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% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Data de subministrament 

     - Designació d'acord amb les normes UNE 80-502  i UNE_EN 459-1 

     - Identificació del vehicle de transport 

     - Referència de la comanda 

     - Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Designació d'acord amb les normes UNE 80-502  i UNE_EN 459-1 

     - Pes net 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
  



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

8 
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-ENV 459-1:1996 Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 
 

 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Motlles, cindris i elements especials per a la conf ecció 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 

     - Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes  d'interceptors, embornals, buneres i 

pericons d'enllumenat i de registre 

     - Cindris senzills o dobles d'entramats de fus ta o de taulers de fusta 

     - Encofrats corbats per a paraments , amb plaf ons 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 formi gonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició.  

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els eleme nts de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment est anca 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 re ctes. 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 ne rvis 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:  38 - 43 kg/mm2 

Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte dire cte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERI CONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 

CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 

MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQ UES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 

MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllam ent, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 

i, eventualment, d'altres materials; i un procés de  secatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 

Es consideren les següents tipus de maons: 

     - Massís (M) 

     - Calat (P) 

     - Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 

     - Maó per a utilitzar revestit (NV) 

     - Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els maons han de presentar regularitat de dimension s i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha d e complir les condicions subjectives 

requerides per la D.F. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència  de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 

si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara v ista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergi t en aigua un temps mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x tra vés x gruix. 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

     - Maó massís:  >= 100 kp/cm2 

     - Maó calat:  >= 100 kp/cm2 

     - Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
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Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima        │ 
│                       │─────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │Per a revestir │ 
│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)       │ 
│───────────────────────│─────────────│───────────────│ 
│        A > 30         │     4       │     6         │ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5         │ 
│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir │ 
│                              │      (mm)         │       (mm)        │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│───────────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │              -    │ 
│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6         │ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

     - Maó per a revestir:  <= 22% 

     - Maó de cara vista:  <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no for adades (UNE 67-039): 

     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 

     - Dimensió:  <= 15 mm 

     - Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unit ats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  

1 

Toleràncies: 

     - Tolerància sobre el valor nominal de les are stes: 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │         Tolerància            │ 
│   Arestes (A)    │───────────────────────────────│ 
│                  │  Cara vista  │  Per a revestir │ 
│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)       │ 
│──────────────────│──────────────│────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6        │ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4        │ 
└──────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió : 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │         Tolerància           │ 
│   Aresta (A)       │──────────────────────────────│ 
│      (cm)          │  Cara vista  │ Per a revestir │ 
│                    │     (mm)     │     (mm)      │ 
│────────────────────│──────────────│───────────────│ 
│   10 < A <= 30     │      5       │      6        │ 
│   A <= 10          │      3       │      4        │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Angles díedres: 

          - Maó de cara vista:  ± 2° 

          - Maó per a revestir:  ± 3° 

MAONS DE CARA VISTA: 

Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 

Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "l igeramente eflorescido" 

MAÓ MASSÍS: 

Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 

Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 

Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 

MAÓ CALAT: 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 
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Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó  

Massa mínima del maó dessecat: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │               -     │ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 
│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │ 
│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MAÓ FORADAT: 

Maó amb forats al cantell o la testa. 

Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica. 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar  com a mínim, les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Designació segons la RL-88 

     - Resistència a compressió en kp/cm2 

     - Dimensions en cm 

     - Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se ap rueba el Pliego General de Condiciones para 

la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de  Construcción RL-88. 
 

 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.L ECTIVES I IMPLANTACIÓ 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la s eva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara  
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
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     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctric s 

Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes q ue no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del trebal lador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament  
     - Els EPI dels militars, dels policies i de le s persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carret era 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i s enyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta  o pantalla portàtil, individualitzada per 

a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències  derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’inten sitat inferior a la previsible resistència 

física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat  de resistència a la força fora de control 

que incideixi amb la part del cos protegida per l’u suari, a la seva correcta utilització i 

manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 

condicions previstes pel fabricant. La seva utilitz ació haurà de quedar restringida a 

l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 

SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa  al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completa rà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
     - Estaran formats per l’envolvent exterior del  casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva par t en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, s erà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixa nt una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir  els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reem plaçables fàcilment. 
     - Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg  de pes 
     - Es protegirà al treballador davant les descà rregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de co mbustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
     - S’hauran de substituir aquells cascos que ha gin patit impactes violents, encara que no 
se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es  considerarà un envelliment del material en 
el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els qu als des de la data de fabricació (injectada 
en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa,  encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats 
     - Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar  en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substituci ó íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitja nçant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiqu es mínimes següents: 
     - Les armadures metàl·liques o de material plà stic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny an atòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols mo lt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tract ament antientelat; en els casos d’ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els a nteriors, però portaran incorporats botons 
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de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els  dames casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser pe rforades per a una millor ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per part ícules dures, es podran fer servir ulleres 
de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de v inil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
     - Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelam ent. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de d iversos tipus: 
     - Pantalla abatible amb arnès propi 
     - Pantalla abatible subjectada al casc de prot ecció 
     - Pantalles amb protecció de cap, fixes o abat ibles 
     - Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformaci ons. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan tota lment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de v idre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica n o hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals  amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
     - Els lents per ulleres de protecció, tant els  de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neut res, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores haur an de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
     - En el sector de la construcció, per a la sev a resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori comp liran les següents característiques: 
     - Seran de tipus i utilització apropiat al ris c. 
     - S’adaptaran completament al contorn facial d e l'usuari, per evitar filtracions. 
     - Determinaran les mínimes molèsties a l’usuar i. 
     - Les parts amb contacte amb la pell hauran de  ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
     - En l'ús de mascaretes facials dotades de vis ors panoràmics, pels usuaris que necessitin 
l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip r espiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o ri scos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques que portin marcat en forma inde leble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i e nderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per  tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.   
La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú  o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de  protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característique s: 
     - Seran de cinta teixida en poliamida de prime ra qualitat o fibra sintètica d’alta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures c osides. 
     - Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una es pessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es l lençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació si gui superior als 4 anys. 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran l a corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’a lta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però  de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de movimen ts. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sig ui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i re gistres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
     - Que no obstaculitzin la llibertat de movimen ts. 
     - Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
     - Que la capacitat de transport de la suor sig ui adequada. 
     - Facilitat d’aireació. 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixeme nt de les condicions i tasques relacionades 
amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicad es i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
     - La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
     - Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de c omoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
     - Les parts de l’EPI que entrin en contacte am b l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin pro duir irritacions o ferides. 
     - El seu disseny haurà de facilitar la seva co rrecta col·locació sobre l’usuari i haurà 
de garantir que restarà en el seu lloc durant el te mps d’emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els movimen ts i postures que l’usuari pugui adoptar 
durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-s e dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè pe rmetin que l’EPI s’adapti a la morfologia 
de l’usuari. 
     - L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui po ssible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
     - Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
     - La designació de la talla de cada peça de tr eball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
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Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a  terme les següents actuacions prèvies: 
     - Analitzar i avaluar els riscos existents que  no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari  dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
     - Definir les característiques que hauran de r eunir els EPI per a garantir la seva 
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud d els riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin cons tituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran le s indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
     - Comparar les característiques dels EPI exist ents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI a tenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de caracte rístiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi  amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funci ó de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, e n les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels pro pis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activi tats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i dese ncofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i est ructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars. 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries. 
     - Moviments de terra i obres en roca. 
     - Treballs en explotacions de fons, en cantere s, explotacions a cel obert i desplaçaments 
de runes. 
     - Utilització de pistoles fixaclaus. 
     - Treballs amb explosius. 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevador s, grues i mitjans de transport. 
     - Manteniment d’ obres i instal·lacions indust rials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

 
Protecció de l’aparell ocular: 
     - Els mitjans de protecció ocular seran selecc ionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos s òlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, cal ents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensita t o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat  o naturalesa. 
     - Enlluernament 
Protecció de la cara: 
     - Els mitjans de protecció facial seran selecc ionats en funció de les següents 
activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
     - Treballs de perforació i burinat. 
     - Talla i tractament de pedres. 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.  
     - Utilització de maquinària que generen encena lls curts. 
     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.  
     - Treball amb raig projector d’abrasius granul ars. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb  raig líquid. 
     - Activitats en un entorn de calor radiant. 
     - Treballs que desprenen radiacions. 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensi ó. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’ai re comprimit. 
     - Treballs de percussió. 
     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes a ngostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori s eran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
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     - Pols, fums i boires. 
     - Vapors metàl·lics i orgànics. 
     - Gasos tòxics industrials. 
     - Monòxid de carboni. 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següent s activitats: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants.  
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins. 
     - Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
     - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i c onstrucció de carreteres 
     - Treballs en bastides 
     - Obres de demolició d’obra grossa 
     - Obres de construcció de formigó i d’elements  prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
     - Activitats en obres de construcció o àrees d ’emmagatzematge 
     - Obres d’ensostrat 
     - Treballs d’estructura metàl·lica 
     - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl· lics 
     - Treballs en canteres, explotacions a cel obe rt i desplaçament de runes 
     - Treballs de transformació de materials lític s 
     - Manipulació i tractament de vidre 
     - Revestiment de materials termoaïllants 
     - Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i so la antiperforant: 
     - Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
     - Activitats sobre i amb masses ardents o fred es 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder de sfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
     - Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs en bastides. 
     - Muntatge de peces prefabricades. 
     - Treballs en pals i torres. 
     - Treballs en cabines de grues situades en alt ura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
     - Manipulació de vidre pla. 
     - Treballs de rajat de sorra. 
     - Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals,  quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
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     - Treballs de manteniment elèctric 
     - Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats 
amb les següents dades: 
     - Nom, marca comercial o altre mitjà d’identif icació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
     - Designació del tipus de producte, nom comerc ial o codi. 
     - Designació de la talla. 
     - Número de la norma EN específica. 
     - Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o  neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment e stampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de equipos de protección 

individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 2 0 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 d e febrero, por el que se modifica el real 

decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que s e regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1 999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 

RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2 000, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de  la Resolución de 29 de abril de 1999, de 

la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 

 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS  HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i even tualment amb colorants, per a la 

pavimentació de voreres. 

S'han considerat les peces següents: 

     - Panot gris per a voreres 

     - Panot de color amb tacs per a pas de vianant s 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces poden ser monocapa, formades per una capa  vista de morter, o bicapa formades per una 

capa vista i una altra de base. 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. Els angles i les 

arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres de fectes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Resistència a flexió: 

     - Valor mig:  >= 4,0 MPa 

     - Valor individual:  >= 3,2 MPa 

Resistència al desgast per abrasió:  <= 21 mm 

Absorció d'aigua:  < 6% 

Toleràncies: 

     - Gruix: 

          - Gruix < 40 mm:  ± 2 mm 

          - Gruix >= 40 mm:  ± 3 mm 

     - Llargària:  ± 1,2 mm 

     - Planor:  ± 0,3% de la diagonal 

Les característiques dimensionals, geomètriques i m ecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE 127-023 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dade s següents: 

     - Identificació del fabricant 

     - Identificació del producte: panot de formigó , format, model 

     - Nom de la norma 

     - Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 127023:1999 EX Losetas de hormigón. 
 

 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalitz ació. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Placa per a senyal de trànsit i caixetins de  ruta 

     - Microesferes de vidre 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

     - Amb pintura no reflectora 

     - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
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PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l 'estampació d'una planxa d'alumini o acer 

galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui pr opi de pintura no reflectora, o làmina 

reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà 

de ser aprovada per la D.F. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sen se porus, sense corrosió i resistent a la 

intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defecte s superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral forma t amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicad es en el capítol VI, secció 4º del 

"Reglamento de Circulación 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjec ció i els perfils d'acer galvanitzat 

utilitzats com a suport, compliràn les característi ques indicades per a cadascún d'ells en les 

normes UNE 135-312 i UNE 135-314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element p er mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l' especificat en els artícles 624, 625 i 626 

del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".( PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-

310 i UNE 135-313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense dis continuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendr es o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles,  ratllades, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Gruix del caixetí:  1,8 mm 

Gruix de la placa:  1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310 ):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 1 35-310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustenta ció:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de com plir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de co mplir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintad es de les senyals: 

     - Els colors han d'estar dins dels límits crom àtics i de factor de luminància 

especificats a la norma UNE 135-331 

     - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clo rats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

     - La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un  aspecte uniforme, brillant, sense grans o 

qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

     - Brillantor especular a 60°C:  > 50% 

     - Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'apar èixer dents de serra 

     - Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense  rotura 

     - Resistència a la immersió en aigua (assaig 4 .6): 

          - Immediatament després de l'assaig : Sen se ampolles, arrugues ni reblaniments 

          - A les 24 hores: Brillantor especular >=  90% brillantor abans d'assaig 

     - Resistència a la boira salina:  Ha de compli r especificacions art.3.7 

     - Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8  i 4.9): 

          - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adh erència o defectes apreciables 

     - Envelliment artificial:  Ha de complir les c ondicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 

Toleràncies: 

     - Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senya ls i rètols verticals de circulació es 

classificaran, segons la seva naturalesa i caracter ístiques, en tres nivells: 
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     - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composic ió estarà realitzada a base de microesferes 

de vidre incorporades a una resina o aglomerant tra nsparent i pigmentat amb els colors 

apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, e starà sellada i dotada d'un adhesiu 

sensible a la pressió o activable per calor que est arà protegit per una làmina de paper amb 

silicona o de polietilè. 

     - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composic ió estarà realitzada a base de microesferes 

de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa,  pigmentada amb els colors apropiats, i una 

resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 

posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sen sible a la pressió o activable per calor 

que estarà protegit per una làmina de paper amb sil icona o de polietilè. 

     - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composic ió estarà realitzada a base de microprismes 

integrats en la cara interna d'una làmina polimèric a. Aquests elements han de ser capaços de 

reflexar la llum incident en amplies condicions d'a ngularitat i a les distàncies de 

visibilitat considerades característiques per a les  diferents senyals i rètols verticals, amb 

una intensitat lluminosa per unitat de superfície < = 10 cd/m2 per al color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la  llum incident, en la mateixa direcció però 

en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d' acord amb el que prescriuen les normes UNE 

48-073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 

transparent, flexible, de superfície llisa i resist ent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissol vents com el querosè, la turpentina, el 

metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniform e, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determi nats segons la norma UNE 135-350, han de 

complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48-184):  Sense clivel les ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135-330):  Ha de compli r 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de compli r 

Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de comp lir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de co mplir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de  complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir  

Condicions de la làmina reflectora: 

     - Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

     - Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

     - Brillantor especular amb un angle de 85° (ME LC 12.100): >= 40 

     - Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 

0,2° i incidència 0,5°) 

     - Retracció: 

          - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

          - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

     - Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 

     - Allargament: > 10% 

 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Partícules de vidre esfériques, transparents destin ades a assegurar la visibilitat nocturna de 

les marques vials per retrorreflexió dels feixos de  llum incidents, des dels fars d'un 

vehicle, al seu conductor. 

No ha de tenir defectes a la superfície que alterin  el fenomen catadiòptric. 

La granulometria es descriurà fixant els límits inf erior i superior dels percentatges de massa 

retinguda acumulada de microesferes retingudes en e ls tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
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┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat │     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 

Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 

     - Diametre < 1 mm:  < 20% 

     - Diametre >= 1 mm:  < 30% 

Índex de refracció (MELC 12.31): 

     - Classe A:  >= 1,5 

     - Classe B:  >= 1,7 

     - Classe C:  >= 1,9 

Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial  

Resistència als àcids:  Sense alteració superficial  

Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració supe rficial 

Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració super ficial 

Aquests valors s'han de comprovar segons la norma U NE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupad es en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 

A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques  i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe 

amb el terra. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

Subministrament: En envàs tancat. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que  s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo  de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras. 1984. 

*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 

acero galvanizado. Características y métodos de ens ayo de la chapa. 

*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales met álicas permanentes retroreflectantes 

mediante làminas con microesferas de vidrio. Caract erísticas y métodos de ensayo. 

*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales met álicas permanentes. Zona no 

retrorreflectante. Pinturas. Características y méto dos  de ensayo. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

*UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial  horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

22 
  

 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Suport de perfil d'acer galvanitzat per a ba rreres de seguretat flexibles 

     - Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat p er a suport de senyalització 

     - Amortidor per a barreres de seguretat flexib les 

     - Captallums per a barreres de seguretat 

     - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

     - Terminal en forma de cua de peix per a barre res de seguretat 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a  suport de barreres de seguretat. 

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al pr ojecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Límit elàstic mínim: 

     - Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer lamin at i galvanitzat en calent, per al suport 

de senyalització vertical. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al pr ojecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

 :  AP 11(UNE 36-093) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 

Límit elàstic mínim: 

     - Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

     - 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

     - 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Toleràncies: 
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- Secció rectangular: 

     - Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

     - Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

     - Massa:  +8%; -6% 

- Secció circular: 

     - Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

     - Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

     - Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 
┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal │Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer  laminat i galvanitzat en calent, per a 

barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'a cer laminat i galvanitzat en calent, 

recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, pe r fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures  en la làmina reflectant ni desperfectes en 

la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Gruix:  3 mm 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per m itjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera d e seguretat. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir d efecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

     - Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (s egons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 

     - Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

     - Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-1 22 

     - Qualitat dels cargols:  4.6 

     - Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una b anda d'acer laminat i galvanitzat en 

calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxital l. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar  en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135 -122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense con tacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades  les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat , de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterio r hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i el nombre d'unitats que cont é. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 

m de llargària de suport necessari subministrat a l 'obra. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la uni ó d'una barrera al tram contigu i al seu 

suport. 

AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviem bre, por el que se aprueba la Norma Básica 

de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en  la Edificación. 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo  de placas reflectantes en la señalización 

vertical de carreteras. 1984. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS  EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 

SEGURETAT FLEXIBLES: 

*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de v ehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, d imensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, imbornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Bastiment i reixa practicable o fixa per a i mbornals 

     - Bastiment de perfil d’acer, amb o sense trav es 

     - 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 utili tzades només per vianants i ciclistes. 

     - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i s uperfícies semblants, àrees d’estacionament 

i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

     - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, q ue mesurada a partir de la vorada de la 

vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçad a 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 v ehicles de gran tonelatje (paviments 

d’aeroports, molls, etc.). 

     - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues par ticularment elevades (paviments 

d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’es tar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perficie 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  assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la sev a 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 bas timent per algún dels següents 

procediments: 

     - Amb un dispositiu de tanca 

     - Amb suficient massa superficial 

     - Amb una característica específica en el dise ny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 

eina d’us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta 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 e n tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 

ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa  en condicions d’us. 
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L’alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t 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 basti ment ha de ser plana, només les reixes de 

la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s 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 fa bricació 

     - Referència, marca o certificació si en tè 

La franquicia total entre els diferents elements de ls 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 ventilac ió, 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 enrasa da amb el bastiment. 

L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, 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 unif ormement 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 brè ndoles, 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 uniform ement 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: 
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     - Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 

     - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa si gui el correcte):  <= 0,25% llargària 

     - Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% lla rgària 

     - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 

 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de se cció 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 uniform ement 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 contínua que ha de cobrir a 

l’element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 

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 mic res i 350 g/m2 

     - Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450  g/m2 

 

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, re baves, 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 p etites que les corresponents a la cara 

superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 18 kg/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 A/37B, solda ts. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadu ra. 

El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 

exfoliacions ni taques. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 

Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

28 
  

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques. 

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 superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O P ER A EMBORNAL SENSE TRAVES, BASTIMENT I 

REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ : 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 

BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES O REIXA LINEAL: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcció n, ensayos tipo, marcado, control de 

calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característi cas y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 
 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, imbornals 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 re gistre de canalitzacions 
     - Complements per a pou de registre: 
          - Graó d'acer galvanitzat 
          - Graó de fosa 
          - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expa nsió per a junt d'estanquitat entre el tub 
i el pou de registre 
S'han considerat els materials següents per a tapes  i reixes 
     - Fosa gris 
     - Fosa dúctil 
     - Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats  en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE- EN 124, en alguna de les classes següents: 
     - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utili tzades només per vianants i ciclistes. 
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     - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i s uperfícies semblants, àrees d'estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
     - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, q ue mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçad a 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 v ehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
     - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues par ticularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perficie 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  assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a 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 bas timent per algún dels següents 
procediments: 
     - Amb un dispositiu de tanca 
     - Amb suficient massa superficial 
     - Amb una característica específica en el dise ny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta 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 e n tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa  en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t 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 basti ment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitz ats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'insta l·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s 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 fa bricació 
     - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements de ls 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 ventilac ió, 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: 
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     - 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 enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 
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 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tap a, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, imbornals 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 re gistre 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 utili tzades només per vianants i ciclistes. 
     - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i s uperfícies semblants, àrees d'estacionament 
i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
     - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, q ue mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçad a 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 v ehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
     - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues par ticularment elevades (paviments 
d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'es tar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perficie 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  assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
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Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la sev a 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 bas timent per algún dels següents 
procediments: 
     - Amb un dispositiu de tanca 
     - Amb suficient massa superficial 
     - Amb una característica específica en el dise ny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta 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 e n tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa  en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t 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 basti ment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitz ats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s'insta l·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s 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 fa bricació 
     - Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements de ls 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 ventilac ió, 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 enrasa da amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 
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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 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tap a, han d'estar protegides amb una xapa de 
fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
 

 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriment s aïllants de tubs (colzes, derivacions, 

reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'e dificació i d'urbanització per a la total 

execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyi n. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 

de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

     - Material 

     - Tipus 

     - Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 
 

 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de co nduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Per a tubs (materials per a la unió entre tu bs o entre tubs i accessoris) 

     - Per aïllaments tèrmics (material per a la un ió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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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 conj unt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

     - Material 

     - Tipus 

     - Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 
 

 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució e n tensió baixa i instal.lacions en general, 

per a serveis fixes, amb conductor de coure, de ten sió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega , sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 

kV. 

     - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega , sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material ll iure d’halògens a base de poliolefina, de 

baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de desig nació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques físiques i mecàniques del cond uctor han de complir les normes UNE 21-011 

i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni  d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcil ment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilm ent sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089- 1): 

- Cables unipolars:  

     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris  

     - Com a conductor neutre: Blau 

     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
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- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negr e, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró,  negre i gris,  Terra: Llistat de groc i 

verd 

     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marr ó, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16 │25-35 │ 50 │70-95 │ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300  │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificac ions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90 °C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) :  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

     - Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

     - Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies: 

     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor  especificat – (0,1 mm + 10% del valor 

especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) d el tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una  franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de una mescla de material termoplàsti c, sense halògens, del tipus Z1, i ha de 

complir les especificacions de la norma UNE 21123-4 . 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben vi sible les dades següents: 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Tipus de conductor 

     - Secció nominal 

     - Les dues últimes xifres de l'any de fabricac ió. 

     - Distància entre el final d'una marca i el pr incipi de la següent <= 30 cm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión  asignada 0,6/1kV. 

*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sec ción recta circular. Características 
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*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores  aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la i dentificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos. 

*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores  aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cable s. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de poliolefina. 
 

 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL .LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminà ries, carrils de suport per a llums, 

projectors o elements de control, regulació o ences a 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 pròpies d el conjunt de la instal·lació en cap de les 

seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

     - Material 

     - Tipus 

     - Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del  sòl. 
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S'han considerat els tipus següents: 

     - Terra vegetal no adobada 

     - Terra vegetal 

     - Terra de bosc 

     - Terra àcida 

     - Terra volcànica 

     - Roldor de pi 

     - Encoixinament per a hidrosembra 

TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de male s 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'abo cador. 

Granulometria:  4 - 16 mm 

Calç:  < 10% 

Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

ROLDOR 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·lu losa desfibrada, palla de cereal triturada 

i paper reciclat. 

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvo lupament de les llavors. 

Grandària màxima:  25 mm 

Composició: 

     - Cel·lulosa desfibrada:  40% 
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     - Palla de cereal:  50% 

     - Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

     - Identificació del producte 

     - Nom del fabricant o marca comercial 

     - Pes net 

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

TERRA VOLCÀNICA: 

Subministrament: A granel. 

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

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Subministrament: En bales empaquetades. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 

contenidor, en el seu cas 

     - Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o  contenidor 

     - Excavació per mètodes arqueològics 

     - Excavació de roca a cel obert amb morter exp ansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenid or, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Protecció dels elements que s'han de conserv ar 

     - Esbrossada del terreny 

     - Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques ex ternes 

     - Excavació manual per nivells 

     - Passar pel sedàs la terra excavada i classif icar les restes 

     - Aixecament de croquis i fotografies dels ele ments d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques ex ternes 

     - Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

     - Introducció del morter a les perforacions 

     - Trossejat de les restes amb martell trencado r 

     - Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent  (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de t reballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conse rvar. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la D.F. no hagi acceptat 

com a útils. 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ  AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terren ys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camion s sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a D.F. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la D.F. s'han de conservar  en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les caracterís tiques següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 

          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

     - Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 

     - El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivells:  ± 100 mm 

     - Aplomat o talús:  ± 2° 

     - Dimensions: 

          - Rebaix del terreny o excavació amb mort er expansiu:  ± 300 mm 

          - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o  restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, du rant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

EXCAVACIÓ: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la D.F. 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ  AMB MORTER EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés s egüent: 

     - Confeccionar el registre estratigràfic ínteg re de les restes excavades 
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     - Fer el registre gràfic tant de les estructur es com de la seqüència estratigràfica del 

jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, q ue s'han d'especificar en relació a una 

cota zero determinada respecte el nivell del mar 

     - Fer la neteja i el siglatge del material arq ueològic moble 

     - La recollida de mostres de terres o d'altres  elements per analitzar, si s'escau 

     - El reportatge fotogràfic en blanc/negre i di apositiva color dels aspectes generals i 

dels detalls significatius del jaciment 

     - Confeccionar una memòria amb els resultats a nteriors i una descripció de les feines 

fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels t alussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la D.T. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de form a contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
     - Replanteig de la zona a excavar i determinac ió de l’ordre d’execució de les dames si és 
el cas 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió, contenido r, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 
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CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la D.T., o en el seu 

defecte, les que determini la D.F. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característique s següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 

          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

          - Trams abans de sortir a la via de llarg ària >= 6 m:  <= 6% 

     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  D.F. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 

reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la D.F. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

     - S'hagi de treballar a dins 

     - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

     - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada d e treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la D.F. 

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. 
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d' evitar la degradació del terreny del fons 

de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l' execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

D.F. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 po r la que se modifica el articulo 104 del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por e l que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986  por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria del capítulo X del Reglament o de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 

 
 
 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRAN ULATS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Operació de reblert i estesa amb material adequat e n zones prèviament excavades. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Terraplenat i piconatge amb terres adequades  

     - Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb  terres adequades 

     - Reblert de rases i pous amb graves per a dre natges 

     - Estesa de graves per a drenatges 

     - Repàs i piconatge d'esplanada 

     - Repàs i piconatge de caixa de paviment 

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

Terraplenat i piconatge: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Terraplenat 

     - Compactació de les terres, en el seu cas 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Replanteig dels nivells 

     - Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

     - Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Execució del repàs 

     - Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terr es adequades, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades. 

Les terres s'han d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 

els mitjans que s'utilitzin. 

Les terres que s'utilitzin han de complir les espec ificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i s ensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament . El grau de compactació ha de ser superior 

al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per 

la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistem a previst d'evacuació d'aigua. Com a 

condicions generals ha de complir: 

     - Mida del granulat:  <= 76 mm 

     - Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7 -050):  <= 5% 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la D.F. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la D.F. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geom ètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les pare ts repassades i a la rasant prevista. 
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La superfície compactada no ha de retenir aigua ent ollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell:  - 25 mm 

     - Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura ambient sigui inferior 

a: 

     - 0°C en reblert o estesa de grava 

     - 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de  drenatge necessaris per a evitar 

entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compact ació s'ha de fer amb piconadora manual 

(picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superp osades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics a fectats per les obres. 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de f àbrica properes, etc.), no es puguin 

compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 

densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  D.T. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta  dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament d es de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonam ent i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
     - Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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Formigonament: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Humectació de l’encofrat 

     - Abocada del formigó 

     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 

     - Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la seva durabilit at (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 

les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 
┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fo ra que ho autoritzi explícitament la D.F. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviació en planta, del centre de gravetat:  < 2% dimensió en la direcció considerada, 

± 50 mm 

     - Nivells: 

          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

     - Dimensions en planta: - 20 mm 

          - Fonaments encofrats : + 40 mm 

          - Fonaments formigonats contra el terreny  (D:dimensió considerada): 

               - D <= 1 m : + 80 mm 

               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

               - D > 2,5 m : + 200 mm 

     - Secció transversal (D:dimensió considerada):  

          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5 %(<= 20 mm) 

          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

     - Planor (EHE art.5.2.e): 
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          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  

          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions explícites i l'autorització de 

la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb le s mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D. F., un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·loca ts. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. h a d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 

menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicam ent. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha  de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

     - 7 dies en temps humit i condicions normals 

     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la su perfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la  D.T., amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 
 

 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7B - LÀMINES SEPARADORES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

     - Feltre de polipropilè 
     - Feltre de polipropilè/polietilè 

     - Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

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

     - Neteja i preparació del suport 

     - Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits,  d'acord amb els criteris següents: 

     - Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 

     - Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecàn ics. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Vorada col·locada sobre terra o formigó 

     - Rigola de formigó o de panots col·locats sob re formigó 

     - Paviment de formigó, panots, llambordins o m escla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Demolició de l'element amb els mitjans adien ts 
     - Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s 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 n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T . 

El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la D.F. abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

     - Mètode d'enderroc i fases 

     - Estabilitat de les construccions en cada fas e, 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 s erveis afectats per els treballs 

     - Mitjans d'evacuació i especificació de les z ones d'abocament dels productes d'enderroc 

     - Cronograma dels treballs 

     - Pautes de control i mesures de seguretat i s alut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons 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 mobiliar i 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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendr e les obres i avisar a la D.F. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la D.T. 

PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la  que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 

contenidor, en el seu cas 

     - Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre  camió o abocat de les terres dins de 

l'obra 

     - Esplanació en terreny de trànsit o roca 

     - Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i  càrrega de terres 

     - Excavació per a caixa de paviment amb mitjan s mecànics i càrrega de terres 

     - Excavació per mètodes arqueològics 

     - Excavació de roca a cel obert amb morter exp ansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenid or, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Protecció dels elements que s'han de conserv ar 

     - Esbrossada del terreny 

     - Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques ex ternes 

     - Excavació manual per nivells 

     - Passar pel sedàs la terra excavada i classif icar les restes 

     - Aixecament de croquis i fotografies dels ele ments d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació de les referències topogràfiques ex ternes 

     - Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

     - Introducció del morter a les perforacions 

     - Trossejat de les restes amb martell trencado r 

     - Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

50 
  

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent  (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de t reballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres eleme nts existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conse rvar. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la D.F. no hagi acceptat 

com a útils. 

ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans su perfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 50 mm 

     - Planor:  ± 20 mm/m 

     - Amplària:  ± 50 mm 

     - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ  AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terren ys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camion s sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a D.F. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la D.F. s'han de conservar  en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les caracterís tiques següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 
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          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

     - Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 

     - El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivells:  ± 100 mm 

     - Aplomat o talús:  ± 2° 

     - Dimensions: 

          - Rebaix del terreny o excavació amb mort er expansiu:  ± 300 mm 

          - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o  restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, du rant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi l a D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent supe rior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

EXCAVACIÓ: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense s oscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la D.F. 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ  AMB MORTER EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés s egüent: 

     - Confeccionar el registre estratigràfic ínteg re de les restes excavades 

     - Fer el registre gràfic tant de les estructur es com de la seqüència estratigràfica del 

jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, q ue s'han d'especificar en relació a una 

cota zero determinada respecte el nivell del mar 

     - Fer la neteja i el siglatge del material arq ueològic moble 

     - La recollida de mostres de terres o d'altres  elements per analitzar, si s'escau 

     - El reportatge fotogràfic en blanc/negre i di apositiva color dels aspectes generals i 

dels detalls significatius del jaciment 

     - Confeccionar una memòria amb els resultats a nteriors i una descripció de les feines 

fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels t alussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la D.T. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de l a D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
     - Replanteig de la zona a excavar i determinac ió de l’ordre d’execució de les dames si és 
el cas 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió, contenido r, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la D.T., o en el seu 

defecte, les que determini la D.F. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característique s següents: 

     - Amplària:  >= 4,5 m 

     - Pendent: 

          - Trams rectes:  <= 12% 

          - Corbes:  <= 8% 

          - Trams abans de sortir a la via de llarg ària >= 6 m:  <= 6% 

     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 
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El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

     - Planor:  ± 40 mm/m 

     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

     - Nivells:  ± 50 mm 

     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  D.F. 

Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 

reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la D.F. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

     - S'hagi de treballar a dins 

     - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

     - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada d e treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la D.F. 

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. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d' evitar la degradació del terreny del fons 

de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l' execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la D.F. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 

D.F. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a D.T., amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la D.F., ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació , i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 po r la que se modifica el articulo 104 del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por e l que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986  por el que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria del capítulo X del Reglament o de Normas Básicas de Seguridad Minera 

aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats e n zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no perm eti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

     - Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

     - Rebliment i piconatge de rasa amb graves per  a drenatge 

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

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Execució del rebliment 

     - Humectació o dessecació, en cas necessari 

     - Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les defi nides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han d e ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques. 
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El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més alt que tinguin 

els sòls adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per 

la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del si stema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

     - Planor:  ± 20 mm/m 

     - Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

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

     - La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria  orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia  instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja qua n la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2° C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de ca sos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al r ebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'ha n de preparar de forma que es garanteixi la 

unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d' humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres pro cediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada fins que l'última s'hagi secat bé, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més s eca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructur es de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix  nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estruct ura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la  instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàrie s per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de fo rma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o c ontaminades per pols, per contacte amb la 

superfície de base o per inclusió de materials estr anys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materi als de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separac ió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció. 

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 c amió 

     - 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 d ins de l’obra amb camió o dúmper 

     - Transport o càrrega i transport de residus d e la construcció a centre de reciclatge, a 

monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 

amb camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s 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. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
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Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la  D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la D.F. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix: 15% 

     - Excavacions en terreny compacte: 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuo s. 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE A UTORITZAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció. 

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 c amió 

     - 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 

CONDICIONS GENERALS: 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

58 
  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s 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. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, 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  D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la D.F. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix: 15% 

     - Excavacions en terreny compacte: 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuo s. 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport a mb temps d’espera per a la càrrega, de 

terres, material d’excavació i residus de la constr ucció. 
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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 c amió 

     - 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 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s 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. 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, 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  D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en f unció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal qu e tinguin l'aprovació de la D.F. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR E SPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots e ls materials procedents de l'excavació que 

la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’i ndiqui 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 

prèviament i expressament per la D.F. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 

     - Excavacions en terreny fluix: 15% 

     - Excavacions en terreny compacte: 20% 

     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuo s. 
 

 
 
 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 



PROYECTO DE REMODELACIÓN URBANÍSTICA DE LA CALLE SAGARRA DEL MUNICIPIO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 

-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS- 
 

60 
  

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

Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 

tipus de residu. 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada material, en funció de la seva classificació d e tipus de residu, s’ha de disposar en un 

lloc adequat, legalment autoritzat per al tractamen t o emmagatzematge d’aquell tipus de 

residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i de speses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 
RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’a bocador o centre de recollida corresponent. 
RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abo cador o centre de recollida corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuo s. 

REAL DECRETO 108/1991 Real Decreto 108/1991, de 1 d e febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida po r el amianto. 
 

 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Aportació de material 

     - Estesa, humectació (si és necessària), i com pactació de cada tongada 

     - Allisada de la superfície de l'última tongad a 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T . o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la D.T. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

     - Tot-u artificial: 

          - Carreteres amb categoria de trànsit pes at T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

          - Carreteres amb categoria de trànsit pes at T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

     - Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
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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. 

Toleràncies d'execució: 

     - Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carre teres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, 

en la resta de casos 

     - Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plàn ols de seccions tipus 

     - Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de  seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a ce ntral i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una to ngada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es  superen els valors següents: 

     - T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òpti ma 

     - T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de  la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar s egregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e 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 sist emàtica disposant l’equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anteri or. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació 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 u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  D.T. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els ne cessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

6.1-IC 2003 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 C arreteras. 
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F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

     - Vorada de pedra o formigó col·locada sobre b ase de formigó 

     - Vorada de pedra o formigó col·locada sobre e splanada compactada 

     - Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

     - Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  

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

Col·locació sobre base de formigó: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació del formigó de la base 

     - Col·locació de les peces de la vorada rejunt ades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació de les peces de la vorada rejunt ades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 

     - Replanteig 

     - Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

     - Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniform e, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

     - Nivell:  ± 10 mm 

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

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniform e, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 

a la D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al matei x pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu 

perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
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L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replantei g previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al 

projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

*UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para ac eras. 
 

 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

     - Vorada de pedra o formigó col·locada sobre b ase de formigó 

     - Vorada de pedra o formigó col·locada sobre e splanada compactada 

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

Col·locació sobre base de formigó: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació del formigó de la base 

     - Col·locació de les peces de la vorada rejunt ades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació de les peces de la vorada rejunt ades amb morter 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniform e, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 
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     - Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

     - Nivell:  ± 10 mm 

     - Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

*UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para ac eras. 
 

 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d' argila expandida, acabats amb lliscat 

afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’exe cució d’una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

     - Amb estenedora de formigó 

     - Amb regle vibratori 

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

     - Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació d'elements de guiat de les màqui nes 

     - Col·locació del formigó 

     - Realització de la textura superficial 

     - Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 

     - Col·locació dels encofrats laterals, en el s eu cas 
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     - Col·locació del formigó 

     - Realització de la textura superficial 

     - Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la D.T. o, en el seu 

defecte, els indicats per la D.F. 

Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la D.F. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la D.T. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T . o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la D.F. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

Resistència característica a compressió estimada (F est) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell:  ± 10 mm 

     - Planor:  ± 5 mm/3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha  de complir amb els valors de la taula 

550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 1239 0): 

     - Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

     - Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

     - Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviacions en planta:  ± 30 mm 

     - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0  mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindi ble formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni  pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la D.F. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'o bra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la D.F. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 
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Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitze n ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’endurim ent del formigó o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de  cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es co l·loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la 

D.F. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra  de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a q ue es pugui acabar amb llum natural. 

La D.F. podrà autoritzar la substitució de les text ures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fres c. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils e n el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 
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Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'atur in. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de  guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en  el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia d e les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'hav er assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser sufici ent perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot m oment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de f ormigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofra t lateral, en el cas en que sigui 

necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

6.1-IC 2003 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 C arreteras. 
 

 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ  
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Elements per a senyalització vertical de vials fixa ts al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Plaques amb senyals de perill, preceptives i  de regulació 

     - Plaques amb senyals d'informació 

     - Plaques complementàries dels senyals, fixade s al senyal principal 

     - Caixetins de ruta 

     - Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

     - Vials públics 

     - Vials d'ús privat 

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

     - Replanteig 

     - Fixació del senyal al suport 

     - Comprovació de la visibilitat del senyal 

     - Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D .F. 

Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 

variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

     - Verticalitat:  ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des  de la zona de parada d'un automòbil, tot i 

que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb le s llums curtes. 

Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 

l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes 

UNE 135-312 i UNE 135-314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la D.T., i 

aprovada per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la  que se aprueba la norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carrete ras. 

VIALS PRIVATS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i/o reixa, per a imbornal, interce ptor o pericó 

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

     - Comprovació de la superfície de recolzament 

     - Col·locació del morter, si és el cas 

     - Col·locació de l’element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar  ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar s òlidament fixat amb potes d'ancoratge. 

Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'e lement drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de  quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar  recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que pu guin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correc tament. 

Toleràncies d'execució: 

     - Guerxament:  ± 2 mm 

     - Nivell entre el bastiment o la reixa i el pa viment: - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la D.T. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVE GUERES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció  de tubs de formigó. 

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

     - Preparació de la superfície del tub 

     - Col·locació del formigó de protecció 

     - Cura del formigó de protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme  i ha de cobrir totalment la superfície 

exterior dels tubs. 

No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defecte s, com és ara disgregacions o buits. 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

     - Gruix:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanej ar la superfície. Aquesta superfície no ha 

de tenir pols, greixos, etc. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que com enci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la D.T., entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de prepar ació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
 

 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
FDB1 - SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Soleres de formigó en massa, rectes o amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 

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

     - Comprovació de la superfície d'assentament 

     - Col·locació del formigó de la solera i de la  mitja canya, en el seu cas 

     - Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària p revista a la D.T., excepte la zona de la 

mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda e n cap punt. 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

    - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix: ± 24 mm 
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          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

          (D = la dimensió interior màxima expressa da en m) 

     - Nivell soleres:  ± 12 mm 

     - Gruix (e): 

          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  

          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025  e (<= -10 mm) 

     - Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d 'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
 

 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS D E REGISTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Subministrament i col·locació d'elements complement aris de pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Bastiment i tapa 

     - Graó d'acer galvanitzat 

     - Graó de ferro colat 

     - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxid able i anelles d'expansió 

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

En el bastiment i tapa: 

     - Comprovació de la superfície de recolzament 

     - Col·locació del morter d'anivellament 

     - Col·locació del conjunt de bastiment i tapa,  agafat amb morter 

En el graó: 

     - Comprovació i preparació dels punts d'encast ament 

     - Col·locació dels graons amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat so bre les parets de l’element que s’ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per  impacte o bé produir sorolls. 
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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 ten ir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correc tament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar 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 m m 

     - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·le l a la paret del pou. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastam ent dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aix eca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35  cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell:  ± 10 mm 

     - Horitzontalitat:  ± 1 mm 

     - Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. 
 

 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANA LITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa p er a pericó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 so bre les parets de l’element que s’ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 
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Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t 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 ten ir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correc tament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar 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 m m 

     - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, p or la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas gen erales para obras de carreteras y puentes 

relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. 
 

 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrad es amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

     - Polietilè extruït de densitat alta per al tr ansport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 45°C 

     - Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 45°C 

     - Polietilè extruït de densitat mitjana per al  transport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 

     - Grau baix, que correspon a una xarxa de tram s llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacio ns d'hidrants, etc.). 

     - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equili brada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

     - Grau alt, que correspon a una xarxa amb pred omini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 
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     - Sense especificació del grau de dificultat q ue correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'access oris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civ il, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

     - Soldada (per a tubs de polietilè de densitat  alta i mitjana) 

     - Connectada a pressió (per a tubs de polietil è de densitat alta i baixa i polietilè 

reticulat) 

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

     - Comprovació i preparació del pla de suport ( en canalitzacions per soterrar) 

     - Replanteig de la conducció 

     - Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

     - Execució de totes les unions necessàries 

     - Neteja de la canonada 
     - Retirada de l’obra de retalls de tubs, mater ials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la nor ma UNE-53-131. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 

d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 
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     - Trams verticals: DN x 20 mm 

     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

     - Polietilè extruït: >= 5 cm 

     - Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

     - Polietilè extruït: >= 60 cm 

     - Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d 'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la D.T. En cas contrari cal 

avisar la D.F. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la D.F. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la D.T., entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material p er retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 

 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a formar una connexió a terra, col·loc ats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

     - Placa de connexió a terra de coure o d'acer,  soterrada 

     - Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobr iment de coure, clavada a terra. 

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

     - Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
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La situació en el terreny ha de quedar fàcilment lo calitzable per a la realització periòdica 

de proves d’inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de c ompressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra h a d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt super ior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la  distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud. 

PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm d e diàmetre, aproximadament, al costat del 

cable per a la humectació periòdica del pou de terr a. 

Toleràncies d'execució: 

     - Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la D.F. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l' obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locat s 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 plan xa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 

d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-p latina 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 d e 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 llargària, 

acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

     - Formigonament del dau de base, amb les perns  d'ancoratge 

     - L'hissat, fixació i anivellament 

     - Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 

     - Fixació i anivellament 

     - Connexionat a la xarxa 

Creueta: 

     - Muntatge, fixació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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 acce ssoris ha de ser la recomenada per la UNE 

72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant 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 mitjan çant 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 creue ta. 

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 l lum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 

taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 

Toleràncies d'execució: 

     - Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i ma nipular 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 senyali tzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos . 

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y toleranci as. 

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 

 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNG - LLUMS ANTIVANDÀLICS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE  SODI A PRESSIÓ ALTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o  encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

     - Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sen se equip, o simètric amb suport d'alumini 

amb equip incorporat o sense, per a làmpada de vapo r de sodi a pressió alta, acoblat al 

suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Replanteig de la unitat d’obra 

     - Muntatge, fixació i anivellament 

     - Connexionat i col·locació de les làmpades 

     - Comprovació del funcionament 

     - Retirada de l'obra de les restes d'embalatge s, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels apa rells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge  de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la D.F. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques 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 retira da de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat int erior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també incl ou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 3: Luminarias para 

alumbrado público. 

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 4: Luminarias 

portátiles de uso general. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G31 - RASES I POUS 
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat o per a 

pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta  dosificadora, que compleixi les 

prescripcions de la norma EHE, abocat directament d es de camió, amb bomba o amb cubilot, i 

operacions auxiliars relacionades amb el formigonam ent i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
     - Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Humectació de l’encofrat 

     - Abocada del formigó 

     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 

     - Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la seva durabilit at (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 

les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'ha n de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 
┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 10 de la 

norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36-831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fo ra que ho autoritzi explícitament la D.F. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

     - Desviació en planta, del centre de gravetat:  < 2% dimensió en la direcció considerada, 

± 50 mm 

     - Nivells: 
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          - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

          - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

          - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

     - Dimensions en planta: - 20 mm 

          - Fonaments encofrats : + 40 mm 

          - Fonaments formigonats contra el terreny  (D:dimensió considerada): 

               - D <= 1 m : + 80 mm 

               - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

               - D > 2,5 m : + 200 mm 

     - Secció transversal (D:dimensió considerada):  

          - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5 %(<= 20 mm) 

          - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

          - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

          - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

     - Planor (EHE art.5.2.e): 

          - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

          - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  

          - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

     - Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions explícites i l'autorització de 

la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb le s mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D. F., un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·loca ts. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. h a d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 

menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicam ent. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha  de recobrir el junt amb resina epoxi. 
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

     - 7 dies en temps humit i condicions normals 

     - 15 dies en temps calorós i sec, o quan la su perfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  D.T., amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que s e aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puent es. 
 

 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDB - SOLERES PER A POUS 
GDB1 - SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Soleres de formigó en massa, rectes o amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 

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

     - Comprovació de la superfície d'assentament 

     - Col·locació del formigó de la solera i de la  mitja canya, en el seu cas 

     - Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària p revista a la D.T., excepte la zona de la 

mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda e n cap punt. 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

    - Desviació lateral: 

          - Línia de l'eix: ± 24 mm 

          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

          (D = la dimensió interior màxima expressa da en m) 

     - Nivell soleres:  ± 12 mm 

     - Gruix (e): 

          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  

          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025  e (<= -10 mm) 

     - Planor:  ± 10 mm/m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d 'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). 
 

 
 
 
GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrad es amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

     - Polietilè extruït de densitat alta per al tr ansport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 45°C 

     - Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 45°C 

     - Polietilè extruït de densitat mitjana per al  transport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C 

S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

     - Peces en forma de T per a derivacions 

     - Peces en forma de colze per a canvis de dire cció 

     - Peces per a reduccions de diàmetre 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 

     - Grau baix, que correspon a una xarxa de tram s llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacio ns d'hidrants, etc.). 

     - Grau mitjà, que correspon a una xarxa equili brada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

     - Grau alt, que correspon a una xarxa amb pred omini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

     - Sense especificació del grau de dificultat q ue correspon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'access oris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civ il, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

     - Soldada (per a tubs de polietilè de densitat  alta i mitjana) 

     - Connectada a pressió (per a tubs de polietil è de densitat alta i baixa i polietilè 

reticulat) 

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

     - Comprovació i preparació del pla de suport ( en canalitzacions per soterrar) 

     - Replanteig de la conducció 
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     - Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

     - Execució de totes les unions necessàries 

     - Neteja de la canonada 
     - Retirada de l’obra de retalls de tubs, mater ials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la nor ma UNE-53-131. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu d els tubs a connectar. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 

d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

     - Trams verticals: DN x 20 mm 

     - Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 

┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
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│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

     - Polietilè extruït: >= 5 cm 

     - Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

     - Polietilè extruït: >= 60 cm 

     - Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la D.F. ha d 'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la D.T. En cas contrari cal 

avisar la D.F. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el dià metre de l'element més 60 cm. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la D.F. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la D.T., entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material p er retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar. 

ACCESSORIS: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballado r perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la s eva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
     - Proteccions del cap 
     - Proteccions per a l’aparell ocular i la cara  
     - Proteccions per a l’aparell auditiu 
     - Proteccions per a l’aparell respirarori 
     - Proteccions de les extremitats superiors 
     - Proteccions de les extremitats inferiors 
     - Proteccions del cos 
     - Protecció del tronc 
     - Protecció per treball a la intempèrie 
     - Roba i peces de senyalització 
     - Protecció personal contra contactes elèctric s 

Resten expressament exclosos: 
     - La roba de treball corrent i els uniformes q ue no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del trebal lador 
     - Es equips dels serveis de socors i salvament  
     - Els EPI dels militars, dels policies i de le s persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
     - Els EPI dels mitjans de transport per carret era 
     - El material d’esport 
     - El material d’autodefensa o de dissuasió 
     - Els aparells portàtils per a la detecció i s enyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos ad dicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
     - Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
     - Tenir en compte les condicions anatòmiques i  fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 

     - Adequar-se al portador, després dels ajustam ents necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilitz ació simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la se va eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a in formar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, session s d’entrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EP I, amb els següents continguts: 
     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI  
     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i ma nteniment per part de l’usuari 
     - Referència als accessoris i peces que requer eixin substitucions periódiques 

     - Interpretació dels pictogrames, nivell de pr estacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
     - La gravetat del risc 
     - El temps o freqüència d’exposició al risc 
     - Les condicions del lloc de treball 
     - Les prestacions del propi EPI 
     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia  utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir 
les peces directament en contacte amb el cos de l’u suari i fer un tractament de rentat 
antisèptic. 
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L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seg uint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació que al respecte h aurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI ha urà de comprovar l’entorn en el qual ho ha 
d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacion s previstes pel fabricant. No es permès fer 
modificacions i/o decoracions que redueixin les car acterístiques físiques de l’EPI o anul·lin 
o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel benef iciari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció viole nta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i compl etarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats  en funció de les següents activitats: 
     - Obres de construcció, i especialment, activi tats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desen cofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició 
     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i est ructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria  i conduccions tubulars 
     - Obres en foses, rases, pous i galeries 
     - Moviments de terra i obres en roca 
     - Treballs en explotacions de fons, en cantere s, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes 
     - Utilització de pistoles per a fixar claus 
     - Treballs amb explosius 
     - Activitats en ascensors, mecanismes elevador s, grues i mitjans de transport 
     - Manteniment d’obres i instal·lacions industr ials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviment, quan es p rodueixi acumulació permanent i ocasional 

de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòri a la cobertura dels cabells o altres 

mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i  adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega  elàstica de punt, adaptables sobre el casc 
(mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjan çant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
     - Topades o impactes amb partícules o cossos s òlids.  
     - Acció de pols i fums. 
     - Projecció o esquitxada de líquids freds, cal ents, càustics o materials fosos. 
     - Substàncies perilloses per la seva intensita t o naturalesa. 
     - Radiacions perilloses per la seva intensitat  o naturalesa. 
     - Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols mo lt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tract ament anti-entelat 
     - En els casos d’ambients agressius de pols gr ossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indi recta o tamís antiestàtic 
     - En els demés casos seran de muntura de tipus  normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
     - Quan no existeixi perill d'impactes per part ícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vi nil flexible i amb el visor de policarbonat 
o acetat transparent. 
     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelamen t. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular e s conservaran sempre nets i s'adequaran 

protegits contra fregament. Seran d'ús individual i  no podran ser utilitzats per diferents 

persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
     - Treballs de perforació i burinat 
     - Talla i tractament de pedres 
     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
     - Utilització de maquinària que generen encena lls curts 
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     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
     - Treball amb raig projector d’abrasius granul ars 
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
     - Manipulació o utilització de dispositius amb  raig líquid 
     - Activitats en un entorn de calor radiant 
     - Treballs que desprenen radiacions 
     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensi ó 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de  zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament a ïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de  l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de s er de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan tota lment prohibits), amb un visor 

corresponent, equipat amb vidre resistent a la temp eratura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per  un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la  fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i  als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regul ables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d ’enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre per a garantir una absorció lu mínica suficient 
     - En el sector de la construcció, per a la sev a resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i efic aç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionat s en funció de les següents activitats: 
     - Treballs amb utilització de dispositius d’ai re comprimit 
     - Treballs de percussió 

     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes a ngostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de trebal l sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db -A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció audi tiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o d ispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat n ormal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar -se amb les del cap i la cara, verificant 
la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d' ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori e s seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
     - Pols, fums i boires 
     - Vapors metàl·lics i orgànics 
     - Gasos tòxics industrials 
     - Monòxid de carboni 
     - Baixa concentració d’oxigen respirable 
     - Treballs en contenidors, locals exigus i for ns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de in suficiència d’oxigen 
     - Treballs de revestiment de forns, cubilots o  culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
     - Pintura amb pistola sense ventilació suficie nt 
     - Treballs en pous, canals i altres obres subt errànies de la xarxa de clavegueram 
     - Treballs en instal·lacions frigorífiques o a mb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en  aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la fre qüència indicada pel fabricant, i sempre 

que el seu ús i nivell de saturació dificulti notab lement la respiració. Els filtres químics 
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seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arr iben a fer-se servir, a intervals que no 

sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecc ió respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra sol ució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superio rs, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs de soldadura 
     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants,  superfícies, abrasives, etc. 
     - Manipulació o utilització de productes àcids  i alcalins 
     - Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mit jançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos exis tents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautx ú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, s erratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o ri scos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fe r servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques que portin marcat en forma inde leble el voltatge màxim pel qual han estat 

fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cre mes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'in diquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als ris cos a prevenir en funció de l’activitat: 
     - Calçat de protecció i de seguretat: 
         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil  i construcció de carreteres. 
         - Treballs en bastides 
         - Obres de demolició d’obra grossa 
         - Obres de construcció de formigó i d’elem ents prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
         - Activitats en obres de construcció o àre es d’emmagatzematge 
         - Construcció de sostres 
         - Treballs d’estructura metàl·lica 
         - Treballs de muntatge i instal·lacions me tàl·lics 
         - Treballs en canteres, explotacions a cel  obert i desplaçament de runes 
         - Treballs de transformació de materials l ítics 
         - Manipulació i tractament de vidre 
         - Revestiment de materials termoaïllants 
         - Prefabricats per a la construcció. 
     - Sabates de seguretat amb taló o sola corregu da i sola antiperforant: 
         - Construcció de sostres 
     - Calçat i cobriment de calçat de seguretat am b sola termoaïllant: 
         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
     - Polaines, calçat i cobriment de calçat per p oder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
         - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 

amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tr actada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius , o davant riscos químics, es farà ús de 

calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 

substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectua rà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica p er a la realització de treballs en 

moviments de terres i realització d'estructures o e nderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin pe rilloses, la tanca permetrà desfer-se’n 
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducc ió de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin , les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perfor acions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d' acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorpo rades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es comple tarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
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En els casos de riscos concurrents, les botes de se guretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventu al (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigud ista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’al çada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
     - Treballs en bastides 
     - Muntatge de peces prefabricades 
     - Treballs en pals i torres 

     - Treballs en cabines de grues situades en alt ura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions : 
     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es l lençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calc ulada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació s igui superior als 4 anys 
     - Aniran previstos d'anelles per on passaran l a corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
     - La corda salvacaigudes serà de poliamida d’a lta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
     - Queda prohibit per aquest fi el cable metàl· lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la te nsió en cas de caiguda 
     - La sirga d’amarrador també serà de poliamida , però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'a ncoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir  distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents u suaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran selecciona ts en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
     - Peces i equips de protecció: 
          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
          - Treballs amb masses ardents o permanènc ia a prop d’aquestes i en ambient calent 
          - Manipulació de vidre pla 
          - Treballs de rajat de sorra 
          - Treballs en cambres frigorífiques 
     - Roba de protecció anti-inflamable: 
          - Treballs de soldadura en locals exigus 
     - Davantals antiperforants: 
          - Manipulació de ferramentes de talls man uals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
     - Davantals de cuiro i altres materials resist ents a partícules i guspires incandescents: 
          - Treballs de soldadura. 
          - Treballs de forja. 
          - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de le s inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de movimen ts 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sig ui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric ento rpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera  i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-seny alització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
     - Què no obstaculitzin la llibertat de movimen ts 
     - Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
     - Què la capacitat de transport de la suor sig ui adequada 
     - Facilitat de ventilació 
     - Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacion s de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
     - Treballs de muntatge elèctric 
     - Treballs de manteniment elèctric 
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     - Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o e quips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, uller es fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, saba tes de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfe ctaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel term ini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment e stampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 

d’us segures durant tot el temps que l’obra les nec essiti, i el seu desmuntatge i transport al 

lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’aboc ador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por lo s trabajadores de equipos de protección 

individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 2 0 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circul ación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 d e febrero, por el que se modifica el real 

decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que s e regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitar ia de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1 999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 

Dirección General de Tecnología y Seguridad Industr ial. 

RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2 000, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de  la Resolución de 29 de abril de 1999, de 

la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 

 
 
 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL T REBALL 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantall ament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b éns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 
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     - Proteccions superficials de caigudes de pers ones o objectes: 

          - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

          - Protecció de perímetre de sostre amb xa rxa i pescants 

          - Protecció de perímetre de sostre amb xa rxa entre sostres 

          - Protecció de forats verticals o horitzo ntals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta 

          - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

          - Protecció de zones inferiors de la caig uda d’objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes 

          - Protecció de zones inferiors de la caig uda d’objectes amb estructura i sostre de 

fusta 

          - Protecció front a projecció de partícul es incandescents amb manta ignífuga i xarxa 

de seguretat 

          - Protecció de talús amb malla metàl·lica  i làmina de polietilè 

          - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

     - Proteccions lineals front a caigudes de pers ones o objectes: 

          - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

          - Barana de protecció a la coronació d’un a excavació 

          - Empara d’advertència amb xarxa de polia mida d’1 m d’alçada 

          - Plataforma de treball de fins a 1 m amp lada amb baranes i sòcol 

          - Plataforma de treball en voladís de fin s a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

          - Línia per a subjecció de cinturons de s eguretat 

          - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

          - Marquesines de protecció front a caigud es d’objectes, amb estructura i plataforma 

          - Protecció front a despreniments del ter reny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

          - Protecció de caigudes dins de rases amb  terres deixades a la vora 

     - Proteccions puntual front a caigudes de pers ones o objectes 

         - Plataforma per a càrrega i descàrrega de  materials ancorada als sostres 

         - Comporta basculant per a càrrega i descà rrega de materials ancorada als sostres 

         - Topall per a descàrrega de camions en zo nes d’excavació 

         - Anellat per a escales de ma 

         - Marquesina de protecció accés aparell el evadors 

         - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

     - Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

          - Pantalla de protecció front al vent 

          - Cobert amb estructura i vela per a prot egir del sol 

     - Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

     - Proteccions per al treball en zones amb tens ió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de  manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control p rotegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats  a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils 
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu ento rn. Els treballadors hauran de poder 
accedir i romandre en condicions de seguretat en to ts els llocs necessaris per a utilitzar, 
ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instr uccions d’us del fabricant o projectista 
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EP I per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibl es que no puguin ser protegits totalment, 

s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar prot eccions individuals apropiades per a reduir 

els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, t renquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
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Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari  netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i períme tre de plataformes de treball, susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes des d ’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
     - Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fi xats a un element estructural 
     - Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alç ada, sòlidament ancorat al muntant. 
     - Travesser horitzontal, barra intermitja, o p any de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una  llum màxima de retícula 0,15 m. 
     - Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidam ent ancorats tots els seus elements entre 
si i a un element estructural estable, i serà capaç  de resistir en el seu conjunt una empenta 
frontal de 150 kp/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de  xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sent it vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la  planta per sota de la que està en 

construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó  de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges enc astats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indica da pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a d ues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.  

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i  les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d’objectes des de les plantes su periors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la m àxima alçada possible de caiguda d’objectes 

i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’imp acte previst sobre la protecció no haurà de 

produir una deformació que pugui afectar a les pers ones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seve s proteccions i condicions d’ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir, i que la sev a instal·lació no representa un perill per 

a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realit zar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SP C hauran de ser de característiques 

adequades a l’operació a realitzar. La seva utilitz ació i transport no implicarà riscos per a 

la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqu eig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels tr eballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les m esures necessàries perquè aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de l es zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i  del temps de col·locació dels SPC i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre  amb els seus components d’eficàcia 

preventiva o hauran de prendre’s les mesures necess àries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris haur an d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a  causa al procés, les baranes perdin la 
funció de protecció col·lectiva. 
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PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescant s fins que l’embossament de la xarxa resti 

a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalmen t a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida  d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el  seu muntatge, el manteniment en condicions 

d’us segures durant tot el temps que l’obra les nec essiti, i el seu desmuntatge i transport al 

lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’aboc ador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 1 8 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 2 7 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del con sejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 2 4 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en la s obras de construcción. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de  enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a l as disposiciones de aplicación de la 

directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los l ugares de trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la q ue se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trab ajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la  que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

e Higiene del trabajo en la indústria de la constru cción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 d e junio de 1937. Prescripciones de 

seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Req uisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 
 

 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o  la salut en el treball mitjançant un 

senyal en forma de plafó o un color, segons procede ixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguret at s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
     - La senyalització mai no elimina el risc. 
     - Una correcta senyalització no dispensa de l’ adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seg uretat en cada tall. 
     - Els destinataris hauran de tenir un coneixem ent adequat del sistema de senyalització. 
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     - La senyalització indiscriminada pot provocar  confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimens ions es correspondran amb els establerts en 
el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertin t, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en a quests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de perso nes alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, am b llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició  adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles,  en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà b en il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Not a: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’exist ir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circul ació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defens es. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’est ablert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 
catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre l a calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades  divergents, que podran col·locar-se sobre 
un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no ut ilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 1 50 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 
en funció de la visibilitat del tram, de la velocit at del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obs tacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalit zació mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
     - Limitació progressiva de la velocitat, en es calons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fo s necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la d e perill “OBRES” 
     - Avís de règim de circulació a la zona afecta da (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305) 
     - Orientació dels vehicles per les possibles d esviacions (Placa TR – 401). 
     - Delimitació longitudinal de la zona ocupada.  
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h  en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en se ntit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se 
a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a t erme per un dels següents sistemes: 
     - Establiment de la prioritat d’un dels sentit s mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa verme lla i blanca. 
     - Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio te lèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
     - Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’es tableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors.  Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR  – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l’angl e de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
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Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i at enció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà  un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, am b temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i c ustodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitad a, degut tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat pat rimonial, amb independència que hagin estat 

o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord a mb la D.T. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la  D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 1247/2008 Real Decreto 1247/2008, de 1 8 de Julio, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 

reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la qu e se aprueba la Instrucción de Carreteras 

8.3.-IC: Señalización de Obras. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señali zación. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubr e por el que se aprueba la Norma Básica de 

la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protecció n contra incendios de los edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normali zados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to t he fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad  para interfaces hombre-màquina, el marcado 

y la identificación. Principios de codificación par a dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equi po eléctrico de las máquinas. Parte 1: 

Requisitos generales. 
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