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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) :  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008 , de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucció n de hormigón 
estructural (EHE-08) 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0312020,B0312500,B0312010,B031U100,B0311010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i refer its al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en  pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
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     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres s otmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
+-------------------------------------------------+  
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦  
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦  
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦  
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦  
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦  
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦  
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦  
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦  
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦  
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦  
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦  
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada  legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que p resumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assajos que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per l’us al que es pretén  destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb  un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Real Decreto 1247/2008 , de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucció n de hormigón 
estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el qu e se aprueba la modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que regula el Cód igo Técnico de la Edificación. Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obt inguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal.  No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 5 0 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332Q10,B0332020,B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviment s 
- Material per a drenatges 
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- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 
d’una planta legalment autoritzada per al tractamen t d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs  de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2 ) 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada  legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o 
química sota les condicions mes desfavorables que p resumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morte r:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
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- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC- 1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que form i un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça  i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es form igona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 d el gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en e ls que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament  naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reci clats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats natur als o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  <  0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE  146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  N ul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
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La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam ís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5% . La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les caracterí stiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149 ):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb  un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de for migons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008 , de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucció n de hormigón 
estructural (EHE-08) 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden circular 217bis/2009, modifica la orden mini sterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 9/2011, del 20 de desembre  modifica el Decret  Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
 
B036 - ULL DE PERDIU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0361000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulat procedent de roques dures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents cli matològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres material s estranys. 
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Ha de complir les condicions addicionals que puguin  constar a la partida d'obra en què 
intervingui. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
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 DF ha de determinar la corba granulomètrica del 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 
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- 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):  < 10 
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. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzada legalment per el  tractament d’aquests residus. En obres de 
carreteres només es podrà utilitzar a les categorie s de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del 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):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueb a el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75). 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo qu e se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
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Llei 9/2011, del 20 de desembre  modifica el Decret  Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051U012,B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells  especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
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¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciment s comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les ma teixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són le s mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són l es corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiq ues del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha  de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la te rra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, declara o bligatoria la homologación de cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo t ipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
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) 
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- 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% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabri cant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esme ntada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2011. Cales para la construcción. Part e 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad  
UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2011 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B0640003,B064500C,B0641090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
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La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/ mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F  fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el  fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posa r els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformit at oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les esp ecificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II /A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
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- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN  SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recep ció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la  EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 d e la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o in dicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3  de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el qu e se aprueba la modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que regula el Cód igo Técnico de la Edificación. Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Gafes de pala i punta 
     - Claus d'impacte 
     - Claus d'acer 
     - Claus de coure 
     - Claus d'acer galvanitzat 
     - Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extre m i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana . 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb l a cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets . 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequat s als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CL AUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l' obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
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UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida . 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Puntal rodó de fusta 
     - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm 2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg /cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2 mm 
     - Llargària: + 50 mm, - 25 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
+-------------------------------------------------- ------------------+ 
¦                     ¦         Llargària del punta l                 ¦ 
¦Alçària de muntatge  ¦---------------------------- ------------------¦ 
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦-- -------¦----------¦ 
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



[   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ]   

 

 
Xavier Nieto Escudero (2013) 

 
Pàgina  22 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l' obra. 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF6F0A,B0DF7G0A,B0DF8H0A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 fu sta encadellada, de lamel·les metàl·liques 
i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'in terceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons m etàl·lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gr uix, 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:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense as sentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com  a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fres c o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la  DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts al s usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251,B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de pale ta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces 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 DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col.locació. 
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. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría . 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= val or declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notific at (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, materia l, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
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 d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el qu e se aprueba la modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se apr ueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B44ZF036. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per  peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, se gons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’ac er amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 1002 5-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècn iques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1  i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i ind eleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la cond ició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable ún icament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan s igui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del m ateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrame nt següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-1 
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Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara  i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabric ant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un nú mero d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la  unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils forad ats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les esp ecificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècnique s de subministrament del producte de 
partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet  amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de dise ny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabr icat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (qu an sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci ó mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transve rsal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc  manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliure s de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de  l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es prod ueix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament co l.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de  manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguin t les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cad a component del metall base. 
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No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadure s amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb sol dadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edific ació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a e fectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota de ls valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acab at arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característi ques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccio ns del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excep te en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del car gol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perfora dora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempr e que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’ han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de carg ol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar e ls cargols. En grups de cargols aquest 
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procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesat s d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, f emella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguin t un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota de ls valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acab at arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a ls apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfec tes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfície s a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les supe rfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint le s instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a c adascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfície s s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han d e pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprenim ents del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes  UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer  un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han  de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrad or. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformac ions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabric ant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de maner a que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil e n magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
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El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certi ficació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del f abricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials ind icades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma  corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’aparta t 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat  segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci ón, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas  de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci ón conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de sumin istro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transvers al. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de ac ero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se  actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob ras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB2000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre pavi ments. 
S'han considerat les pintures següents: 
     - Pintura reflectora 
     - Pintura no reflectora a base de resines sint ètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-10 3. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot n i pells o coàguls. 
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En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha  de barrejar amb facilitat fins a quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments  flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de po der aplicar-se fàcilment per polvorització 
o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de ten ir un aspecte uniforme, sense grans ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor . 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria f ixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h , UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  b ona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
     - Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
     - Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
     - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Mun sell per a grisos 
     - Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 26 16-67):  < 2 Munsell per a grisos 
     - Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
     - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
     - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 4 8-178):  ± 1% 
     - Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
     - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
     - Sense pols:  30 min 
     - Sec:  2 h 
     - Dur:  5 dies 
     - Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
     - Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
     - Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
     - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les  propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posici ó invertida, en llocs ventilats i no 
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos qu e hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Orden circular 217bis/2009, modifica la orden minis terial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985V020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l’assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta cara cterística 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons a questa norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús 
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- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una uni tat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZZ150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a p rotecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a ta pa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'ace r galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplega da d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, m ecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastimen t i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de po rtar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nom inals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de pla tines i un bastiment perimetral amb un 
acabat tipus engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles . 
Tipus d'acer:  S235JR 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platine s:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
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TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de pl anxa desplegada, un marc perimetral i 
platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles . 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades e ntre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de por tar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles . 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra am b les condicions exigides. 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9B - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA N ATURAL 
B9B1 - LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9B1V100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a pavimen t exterior, de dimensions nominals entre 50 
i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escanto naments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme.  Les cares del junt han d'anar treballades 
i la inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara super ior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara sup erior 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norm a UNE-EN 12371 
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norm a UNE-EN 1926 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UN E-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a pav iment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 
Toleràncies: 
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les  nominals: 
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en b rut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
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- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat T1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall  en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
- Classe 2 (marcat T2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
     - Entre una cara texturada i una cara amb tall  en brut:  ± 10 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’embalatge, o bé a l’albarà de lliurament, hi ha  de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE- EN 12047) 
- Nom comercial de la pedra 
- El nom i l’adreça del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 1342 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a compressió 
     - Resistència al lliscament 
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tra ctaments químics superficials 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - El nom o marca d’identificació del fabricant /subministrador 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 
     - L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de  vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per transports públics, a més ha de con star: 
     - Càrrega de trencament 
     - Resistència al lliscament (si procedeix) 
     - Durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabri cant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para u so como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natura l para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIM ENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRA TZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de pavime nts de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior , de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c àrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció e specificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments coloran tes. 
Els additius no han de contenir substàncies que pug uin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els aca bats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del pavimen t, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que per metin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evita r escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICA DES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1U000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús e xterior. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.le les. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 
la seva estructura principal i en la seva capa supe rficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons a questa norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària : 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversa l a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons a questa norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mat eixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió 
màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació  de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de ra joles i a la UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen el s Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol nor malitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina  
     - Informació sobre les característiques/mandat s a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació p eatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interi or: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
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Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es consi dera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón . Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V2V004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la f àbrica. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 3 cm 
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 
Gruix del davanter:  >= 2 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005): 
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 
Bisell d'aresta:  1 cm 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Gruix del davanter:  ± 1 mm 
- Variacions de gruix:  <= 8% 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça 
ha de portar al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11102. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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 DF. 
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 4a 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 135312 i UNE 135314. 
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 
135310 i UNE 135313. 
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 135310) :  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 1 35310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustenta ció:  >= 505 g/m2 
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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 cromàtics  i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspe cte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer  dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotu ra 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense am polles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir esp ecificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4. 9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherènc ia o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condic ions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senya ls i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i caracter ístiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transp arent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sella da i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit p er una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de 
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pi gmentada 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 composició es tarà 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 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de 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 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivell es ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  
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° (MELC 12 .100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90 % valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
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- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
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). 
+---------------------------------------+ 
¦        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. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marca tge CE de conformitat amb els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la 
següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direc ció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació de l producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1 423:1997) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials  i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les caracter ístiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granula ts antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d’ambdós. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que  s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
*Recomendaciones para el empleo de placas reflectan tes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
*UNE 135310:2008 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizado. Características y métodos de ens ayo de la chapa. 
*UNE 135330:2005 Señalización vertical. Señales met álicas permanentes retroreflectantes 
mediante làminas con microesferas de vidrio. Caract erísticas y métodos de ensayo. 
*UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales met álicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y méto dos  de ensayo. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
UNE-EN 1423/A1:2004 Productos de marcas viales. Pro ductos de post-mezclado, microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezcla de ambo s. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIA LITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ1B20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barrere s de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a bar reres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres d e seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
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:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
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: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
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. 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
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Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer lamin at i galvanitzat en calent, per al suport 
de senyalització vertical. 
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. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- 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:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
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:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:  
- Permanents (color blanc en la part no retrorrefle ctant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflect ant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classi fiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa pol imèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder  desmuntar només amb l’eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidir eccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada p er retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últi ms amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vi st des d’un vehicle en moviment, ha de 
tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, dis seny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-
1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vor es afilades que puguin comprometre la 
seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixac ió permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit n i degut a l’element arrencat ni degut als 
elements d’ancoratge que pugin restar sobre la calç ada. 
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Ha de portar marcat en la part superior, de forma i ndeleble i ben visible, com a mínim, el nom 
del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 
s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per 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 (segons  DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
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:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
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: 
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 
 
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. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I  TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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*Recomendaciones para el empleo de placas reflectan tes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se act ualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 
*UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vi al horizontal. Captafaros 
retrorreflectantes. Parte 1:Características inicial es. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS  EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
*UNE 135122:2012 Sistemas viales de contención de v ehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, d imensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AUU50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir el s seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries  per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres  defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 1 4,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de comp lir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una z ona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+-------------------------------------------------- --------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦---------- --------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'a lbarà de lliurament han de constar-hi les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha esta t sotmès el lot 
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Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre sup erfícies planes i a la vora de la rasa per 
tal d' evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD77 - TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD77B280,BD77C280,BD77D280. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó en massa, amb un extrem ll is i l'altre en forma de campana, per a una 
unió encadellada amb anella elastomèrica i, en el s eu cas, apta per a esforços de tracció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de  mantenir dins dels límits de tolerància 
del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessi n la paret, escrostonaments, ni defectes 
que indiquin imperfeccions del procés d'emmotllamen t. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. E s permeten petites irregularitats locals 
sempre que no disminueixin les qualitats intrínsequ es i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 
TUBS D’ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un  transport i muntatge fàcils. 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M , les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i  ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres ares tes segons ASTM C 497 M): 
+-------------------------------------------------- ---------------+ 
¦     ¦ Resistència a l'aixafament  ¦       Gruix d e la paret     ¦ 
¦ DN  ¦           (kg/m)            ¦            (m m)             ¦ 
¦(mm) ¦-----------------------------¦-------------- ---------------¦ 
¦     ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦Classe 1 ¦Clas se 2 ¦Classe 3 ¦ 
¦-----¦---------¦---------¦---------¦---------¦---- -----¦---------¦ 
¦ 300 ¦ >= 2650 ¦ >= 3300 ¦ >= 3800 ¦  >= 25  ¦  >=  35  ¦  >= 44  ¦ 
¦ 400 ¦ >= 3000 ¦ >= 4000 ¦ >= 4400 ¦  >= 34  ¦  >=  44  ¦  >= 50  ¦ 
¦ 500 ¦ >= 3400 ¦ >= 4650 ¦ >= 5150 ¦  >= 42  ¦  >=  55  ¦  >= 65  ¦ 
¦ 600 ¦ >= 3800 ¦ >= 5250 ¦ >= 6400 ¦  >= 54  ¦  >=  75  ¦  >= 85  ¦ 
¦ 800 ¦ >= 4500 ¦ >= 6350 ¦ >= 7050 ¦  >= 92  ¦ >= 111  ¦ >= 111  ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Tolerància diàmetre¦Tolerància gruix ¦ 
¦(mm) ¦interior (mm)      ¦paret (mm)       ¦ 
¦-----¦-------------------¦-----------------¦ 
¦ 300 ¦  - 0   ¦   + 10   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
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¦ 400 ¦  - 0   ¦   + 15   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 500 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 600 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 800 ¦  - 0   ¦   + 25   ¦  - 0   ¦  + 5   ¦ 
+-------------------------------------------+ 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats:  ± 2% diàmetre nominal 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
Les superfícies funcionals de les unions han d’esta r exemptes d’irregularitats que impedeixin 
la realització d’una unió estanca duradora. 
Requisits essencials: 
- Resistència a l’aixafament. D’acord amb UNE-EN 12 7916 
- Resistència a la flexió longitudinal. D’acord amb  UNE-EN 1916 
- Estanqueïtat davant l’aigua. D’acord amb UNE-EN 1 916 
- Durabilitat. D’acord amb UNE-EN 1916 i UNE 127916  
Toleràncies: 
-Diàmetre interior: 
     -  150-200-250-300:  ±5mm 
     -  400:  ±6mm 
     -  500:  ±8mm 
     -  600:  ±9mm 
     -  700-800-900-1000:  ±10mm 
     -  1100:  ±11mm 
     -  1200:  ±12mm 
     -  1300-1400:  ±14mm 
     -  1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 
- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segon s el diàmetre nominal UNE 127916. 
- Longitud interna del tub: 
     - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades: 
     - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m  i màxim 16mm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
A l’albarà i/o documentació comercial, hi ha de con star la següent informació: 
- Últims dígits en de l’any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l’eleme nt 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d’ús si són difer ents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular previs ta, si fos el cas. 
- Les paraules “Cizallamiento reducido” si s’ha uti litzat el mètode 4 per a demostrar la 
durabilitat del junt.  
El símbol CE ha d’anar acompanyat de la següent inf ormació: 
- Ús previst 
- Resistència a l’aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l’aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops.  S'han de deixar el més a prop possible de 
la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les t emperatures extremes, i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D’ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
*ASTM C 14M-2003 Standard Specification for Concret e Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe 
(metric) 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de h ormigón en masa, de hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a  la norma UNE-EN 1916:2003. 
 
 
BDG - MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDGG - MATERIALS PER A GALERIES DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGGU002. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Mòdul prefabricat de formigó armat, per a la formac ió de galeries de serveis soterrades, amb 
els elements auxiliars necessaris per al seu muntat ge. 
S'han considerat els elements següents: 
- Mòdul normal 
- Mòdul especial per a escomesa a estació transform adora 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El mòdul ha d’estar format per les següents peces: 
- Calaix en forma de doble „U“ de formigó armat 
- Tapes de la zona de cables elèctrics per a tot el  llarg del mòdul de formigó 
- Tapes d’estanqueitat del mòdul, de formigó armat 
- Perfils d’acer de contorn de la tapa superior 
- Tapa superior de formigó armat 
- Mecanisme d’unió entre mòduls (cargols i femelles  d'acer galvanitzat) 
- Junts d’etanqueitat per a segellar la unió entre mòduls 
- Junts d’estanqueitat per a segellar les tapes 
Cada una de les peces ha de tenir la forma i les di mensions indicades a la D.T. 
Les peces han de ser compatibles en les seves dimen sions i formes, per tal de que es pugui 
muntar la galeria. 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
Les cantonades dels elements prefabricats de formig ó han d’estar bisellades a 45º amb un tram 
diagonal de 2 cm com a mínim. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 
fixades a la Instrucció EHE. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les pr escripcions 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. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Les armadures passives han de complir  les exigènci es de la EHE, art.31. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la d istància d'aquestes als paraments han de 
complir l'article 66 de l'EHE. 
Resistència característica del formigó (Fck) >= 35 N/mm2 
Acer de les armadures B 500 
Mida del granulat <= 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: Amb camions, dire ctament al lloc de col·locació definitiva, 
amb tots els accessoris de petites dimensions embal ats en caixes. 
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La peça principal del mòdul no s’ha d’emmagatzemar.  Les tapes i elements auxiliars, si no es 
col·loquen directament, s’han d’emmagatzemar en llo cs protegits de cops, planes, separades del 
terra, i entre elles, per taulons, i amb piles de 5  elements com a màxim. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra, formada pel conjunt de peces necessari 
per a construir un tram de galeria de serveis de 3 m de llargaria. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150,BDKZU010,BDKZU020,BDKZ3170. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registr e 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 utilitzade s només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf ícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2  m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment 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 diseny 
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. 
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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 fabrica ció 
- 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. 
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: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada di sseny 
Resistència característica a la compressió del form igó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
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- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’ac er:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, 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):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada 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. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1505. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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- 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. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYG3BA1,BFYG3DA1,BFYG3FA1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del 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 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22RP10,BG22TL10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
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- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la ext erior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corr esponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:2008 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31S500,BG312300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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, sot a 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, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del cond uctor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
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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 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutr e: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, ma rró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negr e i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, ne gre 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 espe cificat – (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 se d’una mescla de material termop làstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 2112 3-4. 
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 fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el princip i de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-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 
*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 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAU010. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Centres de comandament i control de les instal·laci ons d'enllumenat. 
Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a  l’accionament, comprobació i modificació 
dels paràmetres de funcionament de les instalacions  d’enllumenat 
 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge  i una o dues portes. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a l a seva fixació. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i  amb tancament per dos punts mitjançant 
panys de triple acció amb varilla d’acer inoxidable  i maneta metàl·lica proveïda de clau 
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar  amb candau. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l ’angle d'obertura ha de ser superior a 
120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de porta r borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció c ontra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part super ior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anell s s’han de poder enretirar un cop l’armari 
es trobi a la seva posició definitiva. 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metac rilat transparent. 
Ha d’estar pintat exteriorment amb pintura normalit zada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades  estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacio ns de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar e ls comptadors d’activa i reactiva, així com 
els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia 
per facilitar les operacions de lectura de comptado rs, així com les de reparació i manteniment 
pròpies de la seva responsabilitat. 
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Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de com andament i protecció per a un màxim de 
quatre sortides. Ha d’estar preparat per a la conne xió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi const arà un esquema elèctric de la instal·lació 
amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferen cials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de  doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensa ció al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’h agin de manipular des de l’exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a o n s’hi han d’anotar els avisos i 
instruccions especials que es puguin produir. 
Material de la planxa AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0  i 4.0 alimentats a 380 V 31,5 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0  i 4.0 alimentats a 220 V 20 kW 
 - Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0  alimentats a 220 V 20 kW 
 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format pe r: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoext ingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesurament format per bobina de tensió , d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar 
situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl ·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al supor t, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no prese ntin perill per a les persones per 
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la  penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnè tiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència 120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base 5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència 50 Hz 
Aïllament (DIN 43857) Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324) IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857) Ha de complir 
 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alb a i del ocàs i canvi automàtic de l’hora 
hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 m inuts sobre les hores d’alba i ocàs. 
Reserva de marxa de 10 anys 
- Contactors de sortida programables independentmen t segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a m esures de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’energia activa i recativa i d’hores de 
funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió  per als registres dels salts de les 
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocè l·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar histò rics: 
- fins a 2469 registres de emsures elèctriques 
- fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mòdem telefònic o radio 
- canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió a altres elements del sistema de 
control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
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. 
UNE 20-324-93 2R "Clasificación de los grados de pr otección proporcionados por las 
envolventes." 
UNE 21-310-90 (2) 2R "Contadores de inducción de en ergía eléctrica activa para corriente 
alterna de clases 0,5, 1 y 2." 
 
 
BHGW - ELEMENTS  AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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 necessàri s per al muntatge d'un armari de protecció 
i control d'enllumenat públic 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11J22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma tron cocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària,  o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb po rta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 J R (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense de fectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin  perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions d el gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més 
d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, s ense discontinuïtats, taques, inclusions de 
flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçari a: 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400 x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦----- ---------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36 -011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany :  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.8 5):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordr e MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
     - Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal : ± 0,6%, ± 25 mm 
     - Alçària, columnes sense soldadura longitudin al: ± 0,6%, ± 50 mm 
     - Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evit ant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18  de diciembre, por el que se aprueban las 
Especificaciones técnicas de los recubrimientos gal vanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos construidos o fabricado s con acero u otros materiales ferreos y su 
homologación por el ministerio de industria y energ ía. 
REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 1 8 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas  de los candelabros metálicos (baculos y 
columnas de alumbrado exterior) y su homologación p or el Ministerio de Ind. y Energ. 
ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán 
cumplir los candelabros metálicos (báculos y column as de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y toleranc ias. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL .LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM34BE0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Pressió prova boia:  70 bar 
Pressió treball cos:  <= 10 bar 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb conne xió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb con nexió embridada a l'orifici inferior. 
VENTOSES SENZILLES: 
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona dur ant el buidat o al omplir el circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior 
DOBLES VENTOSES: 
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos b uit compacte; funciona al omplir i buidar o 
amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida 
Capacitat màxima evacuació:  1,6 m3/min 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents c ontrabrides, junts i cargols. 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5U35C,BJS5U233. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de Condic ions Tècniques per a les instal.lacions de 
reg. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municip al. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" 
del Banc IMU. 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'I NCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213610. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma  i dimensions especificades a la norma UNE 
23-400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Ac er inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintèti ca 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d 'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racor ds: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
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- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximad ament 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlv ula de tancament inferior i les boques de 
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior am b la vàlvula inferior. En cas d'impacte 
s'ha de trencar l'element intermedi del cos superio r i l'eix d'accionament de la vàlvula que 
hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula . 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bo la, que es connecta a la xarxa, en posició 
de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels do s elements superiors i evitar que es puguin 
gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.  
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 
xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola,  situades a la part de l'extrem tapat, amb 
les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, am b tapes agafades amb una cadena. 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, a mb una boca amb brida per a la seva 
connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enll aç ràpid i d'una tapa agafada amb una 
cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1999 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1999 Material de lucha contra incendios . Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante baj o nivel de tierra. 
 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra  incendis. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a dete ctors 
- Part proporcional d'elements especials per a cent rals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sire nes 
- Part proporcional d'elements especials per a pols adors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidr ants 
- Part proporcional d'elements especials per a colu mnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boqu es d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a dete ctors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlv ules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a exti ntors. 
- Part proporcional d'elements especials per a para llamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a la instal·lació i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon f uncionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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’elements especials n ecessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la ce rtificació de productes, d'acord amb el 
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI . 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el q ue se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12D320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pres sió nominal, amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de despla çament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionam ent del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents c ontrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ115TN1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs de fusta de Guinea pintats i envernissats amb  suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l' estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintur a sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb u na mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs rosca ts per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
Separació entre llistons:  15 mm 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Platines de reforç: 
     - Banc amb suport de fosa:  20 x 12 mm 
     - Banc amb suport de passamà:  40 x 12 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 20 mm 
     - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
     - Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no ac umulatius) 
     - Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BQ210001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base pe rforada, vores arrodonides i suports de 
tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebo rdonada doblement a la part superior i de 
planxa perforada a la base. Ha de tenir uns reforço s en els punts de subjecció dels suports. 
Els suports han de tenir elements quepermetin el gi r de la paperera i una tanca per a 
bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant  i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequa da per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al supor t ha d'estar situat en el seu terç 
superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  A-37 b 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
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 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4AU120,BR4AU370,BR47UG30,BR43U320. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condici ons de Jardineria i Reg del Banc de la 
MMAMB. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2,D060Q021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca:  0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
     - Consistència tova:  6 - 9 cm 
     - Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'add icions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
     - Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
     - Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca:  Nul·la 
          - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
          - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera j untament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701641,D0701821,D070A8B1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigènci a de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el qu e se aprueba la modificación del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que regula el Cód igo Técnico de la Edificación. Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica D B-SE-F. 
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E - Tipus E 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E23 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2311157. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada  per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o element s metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
     - Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat d e forma coordinada amb el procés 
d’excavació 
     - Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat q uan o autoritzi la DF 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels e lements d'estrebada han de ser les que 
especifica la D.T. o, en el seu defecte, els que de termini la D.F. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d' estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots e ls paraments que ho requereixin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilit zar en cada cas, s'han d'ajustar a 
l'indicat per la D.F. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i des prés s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de 
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'exc avació s'ha de fer per franges 
horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció  en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestab les sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntala ment i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de refor çar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.), s'han 
de suspendre els treballs i avisar a la D.F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*  ORDEN de 1 octubre 1983, Norma Tecnológica de la Ed ificación NTE-ADG, “Acondicionamiento del 
Terreno. Desmontes. Desmontes. Zanjas y pozos 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EBA1G130. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització h oritzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
     - Marques longitudinals 
     - Marques transversals 
     - Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
     - Reflectants 
     - No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
     - Vials públics 
     - Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Replanteig 
     - Neteja i acondicionament del paviment 
     - Aplicació de la pintura 
     - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimension s i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i dura dera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referè ncia B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UN E_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%,  + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):   1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45  
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
     - Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
     - Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure 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 inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de co lor groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits,  distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui p ossible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
     - Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
     - Barrera que limiti frontalment la zona no ut ilitzable de l’explanació. 
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 
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complementaris, que es necessitin col·locar entre s enyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la 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’angle  de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat perme sa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la  nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C  i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'est ar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, n o pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és ll isa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d' adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de qued ar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 
utilitzant material del mateix tipus que el pavimen t existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replantei g topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el  procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificac ions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especific acions de la D.T., mesurant la superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 
pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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*UNE-EN 1436:2009 Materiales para señalización hori zontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prev ención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la qu e se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE R ESIDUS 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2225A22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser 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 DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
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     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que 
es pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roq ues, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resul tar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tre ball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF. 
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. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fo namentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 
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 DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
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 DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions apro vades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs  que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, 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 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueb a el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
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* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del 
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Segu ridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228A60F,F228U010,F228A10F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions a mb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grav es naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o  granulats reciclats 
- 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. 
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 DF, en funció dels terrenys adjacents i del sist ema 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 damu nt 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 
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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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la  instal·lació per la DF. 
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  DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aport ació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F241U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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 i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzara n. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i mater ial 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 mater ial procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor,  dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins d e l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de rec ollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
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  DF. 
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 DF. 
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 DF 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 
 
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. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'o bra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord a mb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  



[   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ]   

 

 
Xavier Nieto Escudero (2013) 

 
Pàgina  78 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Llei 9/2011, del 20 de desembre  modifica el Decret  Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el  Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del De cret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F30 - FONAMENTS 
F305 - FORMIGONAMENTS DE FONAMENTS I MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F305V010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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 : 
- Capa de neteja i anivellament 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
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   ¦ 
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+----------------------+ 
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:d imensió 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 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20  mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intr adòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'int radòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vis tos: ± 12 mm/3 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. 
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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 superfí cie 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 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F922 - SUBBASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F922101F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb saul ó. 
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 
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     - 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). 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
     - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
     - Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura amb ient sigui inferior a 2°C. 
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. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi com provat el grau de compactació de la 
precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l 'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats . 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, c al evitar la segregació o la contaminació. 
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 d'efectuar longitudinalment, co mençant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada  recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 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. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies e specificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compacta r i allisar. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i  humidificar, si es considera necessari. 
 
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 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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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) 
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 
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* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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. 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a pavimen t. 
S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locaci ó del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets ca da 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplàr ia de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expand it. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els m itjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc . 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
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La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següen ts a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985V020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles e n les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre  esplanada 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'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la f orma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’e star enrasat amb la rigola per la part 
baixa i amb el paviment de la vorera per la part al ta. 
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces  especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 
de formigó, a tota l’amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- 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 DF. 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991Z150. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els mat erials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d’acer galvanitzat 
- Xapa d’acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntade s amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir es cantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, contin u i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a es caire, planes i aplomades. Les peces han de 
quedar ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
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- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , ha d’estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada 
en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera  ha de quedar 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, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la quali tat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al 
projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la c onstrucció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B1UM90. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de ped ra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i jun ts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de so rra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts amb beurada de 
ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejun tats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reble rts amb sorra: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts  reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, unif orme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d’estar disposades formant alineacion s rectes, segons l’especejament definit en 
la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de rebler t. 
Excepte en les zones classificades com d’ús restrin git pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en  els encontres d’aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 
del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perforacions o forats pels 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàme tre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8% 
PAVIMENT DE LLOSES: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es cantonades, tacades ni amb d'altres 
defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
     - Paviments interiors: <= 1 mm 
     - Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els jun ts. 
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S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obr ir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base d e morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de mor ter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord  amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1320A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
     - Paviments de panot col·locats a l'estesa amb  sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm 
de sorra 
     - Paviments de panot col·locats a truc de mace ta amb morter, amb o sense suport de 3 cm 
de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 
     - Col·locació de la capa de sorra, en el seu c as 
     - Col·locació de la sorra-ciment 
     - Col·locació de les peces de panot 
     - Humectació de la superfície 
     - Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
     - Preparació i comprovació de la superfície d' assentament 
     - Col·locació de la capa de sorra, en el seu c as 
     - Col·locació de la capa de morter 
     - Humectació de les peces per col·locar 
     - Col·locació de les peces de panot 
     - Humectació de la superfície 
     - Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, unif orme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
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En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades,  taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alinead es. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra l es voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2 , de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 
Aquests junts han d'estar el més aprop possible del s junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar  plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell:  ± 10 mm 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Planor:  ± 4 mm/2 m 
     - Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la  beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fi ns al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord  amb els criteris següents: 
     - Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueix en 
     - Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
F9F1 - PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ, DE FORM A REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F1U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins. 
S’han considerat les formes de col·locació següents : 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (gran ulometria 2-6 mm) o ull de perdiu i junts 
reblerts amb sorra fina  
- Paviment de llambordins col·locats amb morter pas tat i junts reblerts amb morter de ciment 
en sec 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra (gran ulometria 2-6 mm) o ull de perdiu i junts 
reblerts amb morter de        ciment en sec  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s següents: 
En la col·locació sobre llit de sorra / ull de perd iu i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 
- Formació de confinaments laterals   
- Col·locació del llit de sorra granulometria 2-6 m m o ull de perdiu 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra granulometria màx.  1,20 mm 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l’excés de sorra 
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En la col·locació amb morter pastat i junts reblert s amb morter de ciment en sec: 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 
- Formació de confinaments laterals 
- Col·locació de la base de morter pastat 
- Humectació i col·locació dels llambordins a truc de maceta 
- Compactació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec 
- Escombrat de l’excés de morter 
- Regat amb aigua baixa pressió  
En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment d els junts amb morter en sec 
- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 
- Formació de confinaments laterals 
- Col·locació de llit de sorra granulometria 2-6 mm  o ull de perdiu 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb morter de ciment en sec 
- Escombrat de l’excés de morter 
- Regat amb aigua baixa pressió  
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, unif orme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la  cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacion s de la DT. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
La sorra d’assentament s’anomena sorra malgrat te q ue ser de granulometria 2-6 mm; tipus ull 
de perdiu. No s’accepta contingut de matèria orgàni ca ni argila. 
La sorra de rebliment dels junts no pot passar de g ranulometria 1,20 mm i cal que sigui sorra 
rentada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA / ULL DE PERDIU  
Cal confinar sempre el paviment. Les peces de confi nament no poden estar damunt del llit de 
sorra. Cal que tinguin una base de formigó independ ent. 
No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s’han de reblir amb sorra fina, rentada, de granulometria màx. 1,20 mm 
Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els jun ts. 
S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obr ir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PASTAT I JUNTS REBLERTS AMB MORTER EN SEC 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 
Els llambordins s’han de col·locar  a truc de macet a sobre una base de morter pastat, 
prèviament reglada i amb les pendents definitives d el paviment. 
Un cop col·locades les peces s’han de regar per aco nseguir l’adormiment del morter de base. 
Després s’han de reblir els junts amb morter en sec  ;  
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 7 2 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d’acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d’acord  amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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Recomanable seguir indicacions de Manual Técnico de  Proyecto, Diseño y Uso de los 
Euroadoquines 
 
 
F9V - ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9V2U040. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmi ca, col·locades a truc de maceta amb 
morter, fets amb formigó abocat in situ, amb encofr at. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Esglaons fets amb peces: 
- Replanteig de l’esgaraonat 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
Esgalons de formigó in situ: 
- Replanteig de l’esgaraonat 
- Col.locació de l’encofrat i segellat dels junts 
- Abocat del formigó, i fratasat de les cares viste s 
- Curat del formigó 
- Desmuntatge de l’encofrat i repàs d’arestes 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, t rencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfi l previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i e ventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'en trega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sig ui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vega da acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer le s parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i h umides. 
ESGALONS DE PECES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per a que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una sup erfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'e spolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h de s de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar  la superfície. 
ESGALONS DE FORMIGÓ FET IN SITU: 
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. 
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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. 
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. 
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 superfí cie 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 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RSR/1984 Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12UVR5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniq ues 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 
CONDICIONS GENERALS: 
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La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrè ncia, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat  de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment d e la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix d e les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB11111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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 r egulació 
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 DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D F. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu ce ntre 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 135312 i UNE 135314. 
 
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 DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTI CAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indic ada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre  respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que qu edi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’imp edeixi l’entrada d’agents agressius en el 
interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar s oldada en tot el seu perímetre, abans del 
galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la ca lçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 c m de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resi stir una empenta de 1 kN aplicats al centre 
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongu i. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del sen yal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegit s de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de perme tre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament d e formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport  al formigó ha de ser amb brides 
d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substituci ó ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies :  >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni defo rmacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la  seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu a dormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passade s 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5J4G0U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, s obre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i event ualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 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 expressada e n 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) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
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. 
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Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pas ta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
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, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humi tejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5KJ28U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, s obre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i event ualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 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 expressada e n 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) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 
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. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pas ta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense d iscontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
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, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
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L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humi tejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD77 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ  AMB UNIÓ ELÀSTICA DE CAMPANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD77B285,FD77C285,FD77D285. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de for migó amb unió de campana amb anella 
elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs ha d'estar feta per penetrac ió d'un extrem dins de l'altre amb la 
interposició d'una anella de goma col·locada prèvia ment a l'allotjament adequat de l'extrem de 
diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacion s tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'ai gua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs  dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni d eformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d' unió dels tubs no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fi ns i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
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. 
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. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, 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. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Sa neamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se a prueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se ap rueba la Instrucción de careteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG3CV02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de poli etilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i reco berts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
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- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant previ sta. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts di ns la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionad es degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT -152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de f ormigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fe st):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compre ssió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactac ió s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s' inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions . 
El procés de formigonament no ha de modificar la si tuació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG5CV01. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de poli etilè, o combinacions de tubs de 
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i reco berts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant previ sta. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts di ns la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionad es degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT -152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de f ormigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fe st):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compre ssió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactac ió s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s' inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions . 
El procés de formigonament no ha de modificar la si tuació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
 
 
FDGG - GALERIES DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGGU002. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Galeria de serveis amb mòduls prefabricats de formi gó armat. 
S'han considerat les següents unitats d'obra: 
- Mòdul prefabricat de formigó. 
- Perfils de contorn de la tapa exterior 
- Tapa interior de protecció del cables 
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- Col·locació a l'interior del mòdul del prisma de 20 conductes de PVC per a 
instal·lacions de comunicacions. 
- Tapa d'estanqueitat del mòdul 
-  Tapa resistent exterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Mòdul prefabricat: 
- Replanteig  
- Col·locació del suports provisionals 
- Col·locació dels junts d'estanqueitat entre mòdul s 
- Unió dels mòduls 
- Perfils de contorn: 
- Replanteig de les rasants de les voreres 
- Alineació de les peces als mòduls 
- Fixació definitiva dels perfils amb fixacions mec àniques 
- Tapes interiors de protecció de cables: 
- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul 
- Prisma de conductes de PVC: 
- Col·locació dels tubs de PVC amb separadors al se u allotjament 
- Execució de les unions dels diferents trams de tu b i derivacions necessàries 
- Subjecció provisional del conjunt 
- Formigonament del prisma 
- Tapes d'estanqueitat dels mòduls: 
- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul 
- Segellat dels junts 
- Tapes resistents exteriors: 
- Replanteig de la base de les tapes i correcció de ls nivells si es el cas 
- Col·locació de les tapes als encaixos del mòdul, entre els perfils d'acer 
 
MÒDUL PREFABRICAT: 
Els mòduls col·locats han de quedar al lloc i la ra sant previstos. 
La galeria ha de ser recta. 
La unió entre mòduls ha de ser estanca. 
Han d'estar col·locades totes les fixacions entre m òduls. 
La fixació definitiva del mòdul s'ha de fer formigo nant la base i els laterals fins una alçada 
de 30 cm. Aquesta operació es objecte d'una unitat d'obra independent. 
 
PERFILS DE CONTORN: 
La cara superior dels perfils ha d'estar a nivell a mb la cota del paviment de la vorera 
acabada. 
Els perfils han de ser rectes, sense deformacions. 
Han d'estar fixats al mòdul de formigó, amb tots el s punts previstos. 
L'espai interior entre els perfils ha de correspond re amb el de les tapes que s'han de 
col·locar, amb una franquícia de 5 mm. 
Toleràncies: 
- Nivell ± 2 mm 
- Distància interior + 5 mm 
 - 1 mm 
 
PRISMA DE CONDUCTES DE PVC: 
Els tubs han d'estar situats en la posició indicada  a la D.T., i recoberts completament de 
formigó. 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de f ormigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix >= 5 cm  
Resistència característica estimada del formigó (Fe st) >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compre ssió) 
 
TAPES D'ESTANQUEITAT DELS MÒDULS: 
Han d'estar col·locades als llocs indicats a la D.T . 
Han d'estar segellades a tot el voltant, i el junt ha de ser estanc. 
 
TAPES RESISTENTS EXTERIORS DELS MÒDULS: 
Han d'estar col·locades als llocs indicats a la D.T . 
S'han de recolzar a tot el seu perímetre sobre la c ara superior dels mòduls de formigó. 
Han d'estar a nivell amb el paviment de la vorera. 
Toleràncies: 
- Nivell ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
MÒDUL PREFABRICAT: 
No s'ha de començar la col·locació dels mòduls fins  que no estigui feta i comprovada la seva 
base. 
Hi han d'haver en tot moment punts fixos de referèn cia exteriors per al replanteig dels 
nivells i de la direcció de la galeria. 
 
PERFILS DE CONTORN: 
No s'han de col·locar els perfils laterals fins que  el tram de mòduls no estigui fixat 
definitivament, amb la sabata de formigó. 
 
TAPES: 
La col·locació de les diferents tapes no és comença rà fins que les instal·lacions que han de 
protegir no estiguin fetes i comprovades. 
 
PRISMA DE CONDUCTES DE PVC: 
No s'ha de col·locar el prisma de tubs fins que el tram de mòduls no estigui fixat 
definitivament, amb la sabata de formigó. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s' iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions . 
El procés de formigonament no ha de modificar la si tuació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'elements composta per els elements necessa ris per a construir un tram de galeria de 3 
m de llarg. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la galeria. 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SE RVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK254D3,FDK2A4D3,FDK2UR10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Pericó per a canalització de serveis amb parets, so lera i llit amb material granular. 
S'han considerat els materials següents: 
- Paret de formigó sobre solera de maó calat col·lo cat sobre llit de sorra. 
- Paret de maó arrebossada amb morter sobre llit de  grava, i col·locació de la tapa de fosa, 
en el seu cas 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó cala t col·locat sobre llit de sorra: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i des encofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la ta pa 
Pericó de paret de maó calat, arrebossades amb mort er, sobre base de grava drenant i tapa: 
- Preparació del llit amb grava 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agaf at amb morter, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
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CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fe st):  >= 0,9 Fck  
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compre ssió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i le s filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de  formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense f issures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
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. 
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 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 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. 
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'inicï i el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 
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FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANA LITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3155,FDKZU010,FDKZU020,FDKZ3175. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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, agaf at 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. 
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 mm 
- 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 DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden circular 217bis/2009, modifica la orden min isterial FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, 
por la que se aprueban modificaciones en el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG11U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  



[   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ]   

 

 
Xavier Nieto Escudero (2013) 

 
Pàgina  107  

Caixa general de protecció de poliester reforçat, a mb o sense borns bimetàl·lics segons 
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastad es. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Col·locació i anivellació 
     - Connexionat 
     - Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a u na alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàci l i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductor s i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol  han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha d e ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  ± 20 mm 
     - Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s’han de seguir les instrucci ons de la D.T. del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les caracterís tiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la reti rada 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. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31S506,FG312306. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a s istemes de distribució en tensió baixa i 
instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb  conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil ( PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficial ment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el ca s 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb bor ns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o e nrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
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Els conductors han d'estar protegits contra els dan ys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de deri vació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de d erivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'e star sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvani tzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el  diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegad es el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 m m 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fi xació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva po sició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions  ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lac ió:  >= 0°C 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'i ntroduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protec ció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
FHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col·locació de centre de comandament dels equips d' enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Execució de la base d'ancoratge de formigó 
     - Col·locació i anivellació de l'armari 
     - Instal·lació de tots els equips i mòduls nec essaris per a la connexió amb les línies 
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els d etectors o polsadors de vianants o amb 
d’altres reguladors, i execució de les connexions c orresponents 
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     - Programació, en el seu cas, del microcomputa dor 
     - Comprovació del funcionament del centre de c omandament 
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 components de l'interior de l'armari han d e quedar situats al seu lloc i amb les 
connexions fetes. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de ter ra. 
Toleràncies: 
     - Posició:  ± 20 mm 
     - Aplomat:  ± 2% 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLU MENAT: 
Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar el s circuits de potència a les làmpades de 
forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil ·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’esta r situades i connectades de forma que 
s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de  grup al que corresponen. El número de grup 
ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els e lements necessaris per a la seva connexió a 
l’alimentació elèctrica, a les sortides de potència  a les línies d'enllumenat i als elements 
d’entrada d’informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-
regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle  i han de sortir dos fils per a continuar 
el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s ’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan 
el regulador no tingui alimentació de corrent (conn ectant directament els fils d’entrada amb 
els de sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensi ó a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’una grua pels p erns de suspensió ancorats a la seva part 
superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retira r els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament  correcte de tots els mecanismes, 
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció , comunicació, 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. 
 
 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11J22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
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: 
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     - 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. 
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. 
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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. 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PIS CINES 
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
FJM3 - VENTOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJM34BE4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalitza ció soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat  
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xa rxa al costat d’una clau de pas en 
derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida 
d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de co incidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars 
a l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del peri có ha de ser suficient per a permetre la 
seva manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
VENTOSES ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior  del tub i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que va proveïda l a ventosa, s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 
VENTOSES EMBRIDADES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMI ENTO 
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FJS - EQUIPS PER A REGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UC5C,FJS5UGA1. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el "Plec de Condic ions Tècniques per a les instal.lacions de 
reg. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municip al. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" 
del Banc IMU. 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12D324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades,  muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estan queitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexi ons amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d 'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el v olant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del si stema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
FQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ115TN1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bancs ancorats amb daus de formigó de 20x20x20 cm o  30x30x30 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Formigonament dels daus d'ancoratge 
     - Ancoratge del banc 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 
El banc ha de quedar horitzontal independentment de l pendent del terreny. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacion s, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària del seient:  39 cm 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Nombre de daus:  4 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària del seient:  ± 20 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ210100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades a mb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
     - Formigonament dels daus d'ancoratge 
     - Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deform acions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària:  ± 20 mm 
     - Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR - JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4AU120,FR4AU370,FR6BU120,FR632J73,FR47UG30,FR43U3 20,FR64U030. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condici ons de Jardineria i Reg del Banc de la 
MMAMB. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
FR63 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR632J73. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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     - Comprovació i preparació del forat o rasa de  plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prev ista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es tro bava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que es tava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mit jà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14  cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escoss ell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ±  10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de p lantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització de l sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa d e terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa  de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de te rra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'o mplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada,  en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i l a terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim nece ssari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb u n 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicad a per la D.F., fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb ven ts forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mate ix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'intro duir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes  i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural,  sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantaci ó s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una v egada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lic a amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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S - SERVEIS AFECTATS 
SE - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES PER A IMPLANTACIO O  AFECTACIO DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
SEG1U040,SE3NC015. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Per a la realització dels treballs d'implantació o afectació de serveis cal que l'empresa que 
realitzi els treballs estigui homologada per la com panyia titular dels serveis afectats. 
 
Les partides d'obra en que es descomposin els treba lls i els materials que s'utilitzin per a 
la seva realització han de complir la normativa i l es especificacions tècniques de la 
companyia titular dels serveis afectats, a mes de l a normativa vigent en el moment de la 
realització de les obres. 
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