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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra procedent del 

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 

d’aquest tipus de residu. 

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: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 

aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director 

d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 8 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 

quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 

de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del 

formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, 

fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ 

exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha 

de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 

puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, 

s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – 

carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

┌───────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────┐ 

│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 
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│ Límits 
│───────────────────────────────────────────────────────────

────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 

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

│Superior│   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│────

──────│──────────│ 
│Inferior│   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 

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

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes 
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Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

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

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 

│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 

│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 

│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 

│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 

│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

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

│  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 quí mica sota les 

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, 

o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
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Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa 

i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us 

al que es preté n 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 zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 

Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 

seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 

evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les 

sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 

subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 

que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

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

Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
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Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen 

amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 

seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 

especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
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En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de 

com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 

78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 

l’article 28 de la EHE. 

La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció  a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 

subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de 

pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

(UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

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

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 

s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si 

la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de 

projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no 

compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè 

(UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila 

en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder 

utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid 

són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 

adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural. 

 

 

B033 - GRAVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0332Q10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 
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 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta 

legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

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

següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, 

aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director 

d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 

construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa 

o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
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Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que 

provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 

de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les 

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, capes de ferms, 

o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
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Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

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

 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
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N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, 

fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que 

les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 

peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb 

la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 

(sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el 

segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
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Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 1744-

1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  

Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
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Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha 

de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, 

puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, 

s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – 

carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 

poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 

quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o del reciclatge 

d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF 

segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la 

proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10:  <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta 
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complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al 

terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  compliment de les 

condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 

mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a 

més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de 

filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

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

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

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

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

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

- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior 

al 2% (UNE 103502). 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 

Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 

possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 

evitar els canvis de temperatura del gr anulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

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 la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
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- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 

subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 

que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

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

Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 

d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 

Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 

de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

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

- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen 

amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que garanteixi el 

compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la 

confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 

seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 

especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de 

com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 

78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 

l’article 28 de la EHE. 

La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció  a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 

subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de 

pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 

(UNE EN 1744-1). 
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- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la 

seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  

     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  

     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  

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

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria 

no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i 

aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER 

A DRENATGES: 
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Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064500C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 

amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 

com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 

metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 

que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 

garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 

subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-

08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 

que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no 

han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del 

ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

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

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 

dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 30 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 

edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 

resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-

1 (UNE 80307)  

- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-

M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

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

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 

ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

─┐ 

│  Assentament con   │            Condicions                 │ 

│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 

│------------------------------------------------------------│ 

│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 

│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 

│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 

│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 

│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────

─┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el 

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

┌──────────────────────────┐ 

│  Grandària   │ Contingut │ 

│  màxima del  │ mínim de  │ 

│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 

│------------------------- │ 

│      32      │    350    │ 

│      25      │    370    │ 

│      20      │    385    │ 

│      16      │    400    │ 

└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el 

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

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

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

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

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 

estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 

s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 

seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran 

lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 

tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 

conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 

totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
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- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 

metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 

càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi a 

subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors 

mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 

d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 

efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes 

per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 

d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
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molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia 

molt exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 

l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 

aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència 

de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 

arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el 

valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
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- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065EH0B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 

697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 

amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 

com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
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- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 

metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 

que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 

garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 

subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-

08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 

que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no 

han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del 

ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

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

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 

dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
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  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 

edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 

resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-

1 (UNE 80307)  

- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-

M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

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

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):  

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser: 

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

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 

ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

─┐ 

│  Assentament con   │            Condicions                 │ 

│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 

│------------------------------------------------------------│ 

│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 

│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 

│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 

│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 

│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────

─┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el 

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

┌──────────────────────────┐ 

│  Grandària   │ Contingut │ 

│  màxima del  │ mínim de  │ 

│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 

│------------------------- │ 

│      32      │    350    │ 

│      25      │    370    │ 

│      20      │    385    │ 

│      16      │    400    │ 

└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el 

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

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

puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

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

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 

estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes 

s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 

seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 

experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 

realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran 

lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 

tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 

conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 

totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
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- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 

metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 

càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi a 

subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 

ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors 

mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 

d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 

l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 

efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes 

per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 

d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
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molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia 

molt exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 

l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 

aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència 

de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 

arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el 

valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
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- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

 

B09 - ADHESIUS 

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0911200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els següents tipus: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent 

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una 

gran força adhesiva inicial. 

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament 

amb aquest. 

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 

 Temps útil de  treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

 Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 

ADHESIU DE CLOROPRÉ: 

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
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Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una 

gran força adhesiva inicial. 

Contingut de sòlids:   26% 

Densitat :  0,83 

Resistència a la calor:  160°C 

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 

- Rendiment:  > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d’assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
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Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

 Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  1 any 

  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200,B0A14300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 
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 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 

esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i 

II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 

aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 

UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

 

B0A3 - CLAUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
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 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 

els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-

034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 

d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats. 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

 

B0A5 - CARGOLS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A5C000. 

 

 

 

 

B0A6 - TACS I VISOS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A62F00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 

adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 

d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap 

de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 

9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

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

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

perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement 

espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

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

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

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

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

10080. 

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació  

amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

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

- Aptitud al doblegat:  

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

trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  

d’apreciar trencaments o fissures 

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

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
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     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

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

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

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

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

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

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

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

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

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

disminueix en un 0,02% en massa. 

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

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

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

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 

7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

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

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
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     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

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

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

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

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

+----------------------------------------------------------+ 

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

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

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

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

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

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

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

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

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

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

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

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

40 mm 

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

soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

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

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

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

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 

d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
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Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

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

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

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

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

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

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus 

punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial 

aliena a l’obra. 

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

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

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

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

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

sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

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

barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

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

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

elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
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(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda) 

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

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

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

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

Toleràncies: 

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

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

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

agressivitat de l'ambient. 

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

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

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

armado. Generalidades. 

 

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

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la 

classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de 

repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

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

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

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

- Diàmetres subministrats 

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

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

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

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

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

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques 

anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

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

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

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència 

mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

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

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
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- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

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

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

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

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

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

│          │      Tolerància (mm)        │ 

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

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

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

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D3 - LLATES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

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

la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

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

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

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

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

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

│          │      Tolerància (mm)        │ 

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

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

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

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D6 - PUNTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D629A0,B0D625A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

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

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

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

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

la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
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 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

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

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

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

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

┌───────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 

│                │         Llargària del puntal                │ 

│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│  

│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 

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

───│ 

│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 

│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 

│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
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│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 

│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 

│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 

│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D7 - TAULERS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71130. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Taulers encofrats. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

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

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

la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

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

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

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

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
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Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

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

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 

calent. 

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

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

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

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 72 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D8 - PLAFONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81250. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 

deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. 

No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

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

posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta 

pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DA - LLOSETES PREFABRICADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DA1350. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Element prefabricat de formigó amb les armadures preteses, apte per a la funció d'encofrat perdut a les 

lloses de formigó armat per a ponts. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La lloseta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i 

posada a l'obra, així com els esforços produïts al formigonar la llosa. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. No 

s'admeten les rebaves, cocons, superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres 

defectes que perjudiquin el seu  comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les llosetes han de complir les condicions establertes en la 

Instrucció  vigent per a estructures de formigó pretesat (EHE-08). 

Contrafletxa:  <= 1/300 L 

 Planor: 

- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 

 Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 
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 Fissuració: 

- Amplària:  <= 0,1 mm 

- Llargària:  <= 20 mm 

 La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  + 2% 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La lloseta ha de portar marcades en lloc visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació i d'expedició 

 - Designació del tipus, que es correspongui amb una fitxa de característiques tècniques 

 Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 

10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DZP200,B0DZA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 

recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 

dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 

produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de formigonament i, especialment, per les pressions 

del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 

suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 

faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 

superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
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No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

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

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

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 

impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 

d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no 

ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus pos 

sibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

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

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 

més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

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

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

posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de 

no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

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

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

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

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

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

Trabajo. 

 

 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE  CONTENCIÓ 

B3E - PILONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B3EE1810. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Element lineal de directriu recta, destinat a ésser introduït al terreny per a proporcionar recolzament als 

fonaments. Composat  per un o més trams de secció constant, circular o poligonal regular, amb un 

element especial a la punta (guaspa), per al seu clavament  al terreny, per impacte, vibració, pressió o 

altres tècniques, amb una profunditat de clavament > a 8 vegades el seu dià metre equivalent. 

S’han considerat els pilons prefabricats de formigó armat, d’un o varis trams enllaçats mitjançant junts, 

exceptuant els pilons amb una única armadura situada al centre de la peça.  

S'han considerat els tipus de guaspes següents: 

- Guaspa normal o revestiment de la punta en forma cònica de fosa o acer 

 - La guaspa per a roca o punta en forma cilíndrica d'acer de diàmetre major de 6 cm i resistència major o 

igual a la del piló 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser capaç de suportar les operacions de transport, manipulació i clavament sense que es produeixin 

fissures més grans de 0,15 mm, ni la seva fletxa sigui > 1/300 de la seva llargària ni guerxaments locals > 

1 cm/m. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 

les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

Resistència característica mínima del formigó: 

- Pilons cilíndrics:  >=  35 N/mm2 

- Pilons cúbics:  >= 45 N/mm2 

L’armadura dels pilons es disposarà d’acord amb la norma EHE-08 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: +150/-100 mm 

- Secció transversal (diàmetre):  +15/-10 mm 

- Rectitud de l’eix del fust: 

     - L <= 10 m : ± 20 mm         

     - 10 m <= L < 20 m : ± 2L (mm) 

     - L >= 20 m: ± 40 mm 

- Desviament angular màxim al llarg de la secció transversal:  

     - Classe AD1: 1/100    

     - Classe AD2: La més petita de 3/100 o 10 mm   

- Factor de forma: 75 (pilons amb múltiples barres) 
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Quan el piló estigui composat per a diferents trams, el sistema d’acoblament  ha de garantir el 

comportament del conjunt com un sol tram unitari. 

Els components d’acer dels junts dels pilons s’han d’ integrar en els elements del pilot que es volen unir, 

de manera que es pugui comprovar la seva posició durant la producció i amb el piló acabat 

Les cares dels components del piló han de ser perpendiculars a l’eix del piló amb les toleràncies següents: 

     - Centres dels components/eix del piló < 10mm 

     - Desviament angular de les cares dels components < 1/150  

Els junts dels pilons es dividiran en classes segons la capacitat de treball, prestacions i mètode de 

verificació de cadascun 

          Classificació dels junts dels pilons: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

─────────┐ 

│ Classe │   Capacitat   │ Prestació │Verificació│  Mètode d’Assaig  │ 

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

─────────│ 

│   A    │Compressió/    │Robustesa  │Assaig de  │Xoc 1000 cops de   │ 

│        │Tracció/Flexió │i Rigidesa │Xoc /Flexió │nivell d’esforç    │ 

│        │               │           │           │28 N/mm2           │ 

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

─────────│ 

│   B    │Compressió/    │Robustesa  │Assaig de  │Xoc 1000 cops de   │ 

│        │Tracció/Flexió │i Rigidesa │Xoc/Flexió │nivell d’esforç    │ 

│        │               │           │           │22 N/mm2           │ 

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

─────────│ 

│   C    │Compressió/    │Robustesa  │Assaig de  │Xoc 1000 cops de   │ 

│        │Tracció/Flexió │i Rigidesa │Xoc/Flexió │nivell d’esforç    │ 

│        │               │           │           │17 N/mm2           │ 

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

─────────│ 

│   D    │Compressió/    │Robustesa  │Assaig de  │Xoc 500  cops de   │ 

│        │Tracció/Flexió │i Rigidesa │Xoc/Flexió │nivell d’esforç    │ 

│        │               │           │           │17 N/mm2           │ 
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────────────────────────────────────────────────────────────

──────── 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en posició horitzontal sobre elements de fusta, classificats per diàmetres i resistències. 

S’hauran d’especificar les resistències mínimes a compressió: 

- Abans del transport 

- Abans de la posada a l’obra 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

UNE-EN 12794:2006+A1:2008 Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

* UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El fabricant haurà de proporcionar un manual on s’expliqui el significat del marcat i les instruccions de 

manipulació durant el transport, enmagatzamatge i elevació, a més : 

- L’etiquetatge del pilot es realitzarà a prop del seu cap 

- S’hauran de marcar els punts de recolzament durant l’emmagatzematge i transport, així com els punts 

d’elevació 
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la instal·lació de prefabricat  

- Identificació del peticionari 

- Data i hora d’entrega  

- Identificació dels materials empleats 

- Designació dels elements subministrats 

- Quantitat d’elements subministrats 

- Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a estructural:   

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

Fàbrica  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 

de la següent informació: 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o marca d'identificació del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - El número de certificat de conformitat CE o certificat de control de producció 

     - Referència a la norma UNE EN 12794 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, dimensions i ús previst) 

     - La classe del pilot 

     - Classificació de la junta per a pilots compostos per elements 

     - Informació sobre les característiques essencials aplicables 

           - Informació tècnica (mètode 1) 

           - Documentació tècnica (mètode 2) 

           - Especificacions de projecte (mètode 3) 

                 - Fck formigó(última): N/mm2 

                 - Fyk acer(última): N/mm2 
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                 - Límit elàstic acer: N/mm2 

                 - Forma de la secció: quadrada o circular 

                 - Costat/Diàmetre: mm 

                 - Durabilitat: Ambient d'exposició 

     - Declaració de prestacions no determinades 

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENT S ACÚSTICS I 

MATERIALS FONOABSORBENTS 

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C23100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma 

especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament 

(acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 

S'han considerat els tipus següents: 

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 

9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 
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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. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la 

massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es 

determina per infraroigs. 

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma ad ient per 

encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 

- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, 

les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 

- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 

per al poliestirè expandit 

- Han de portar el marcatge CE de  conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 

Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 

Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 
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Toleràncies: 

- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 

     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 

     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 

- Planor (UNE-EN 825): 

     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 

     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 

La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164. 

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 

Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 

 Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 

PLACA PER A TERRA RADIANT: 

Ha de dur, en una de les seves cares, ress alts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals 

ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 

insolació directa i de l'acció del vent. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 

fabricant ha de declarar  el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons 

UNE- EN 12086). 

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. d e la UNE-EN 13163, 

en funció de tipus. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici,  el fabricant ha de declarar els 

valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
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- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de 

tipus, realitzat pel laboratori notificat  

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procè s de producció 

s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 

     -  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció  no 

s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i 

productes classificats en classes D i E: 

     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de 

tipus, realitzat pel laboratori notificat  

Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al f oc, que no necessiten realitzar l’assaig 

de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats 

segons la UNE-EN 13172. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
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UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación. 

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 

B9QA - TARIMES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9QAU010. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Posts de fusta per a tarimes col·locades a l’exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Llistons d’ empostissar de fusta massissa de classe I (UNE 56809) amb els cantells rectes. 

No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 

Els angles han de ser rectes amb el cantell rom. 

La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a  l'assaig de 

la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810. 

Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 

 Espècies de fusta admissibles: 

- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 

- Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3 

Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) 

- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11% 

- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9% 
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Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2 

Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 

Llargària:  >= 1500 mm 

Amplària:  >= 120 mm 

Gruix:  >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 5 mm 

 - Amplària:  ± 0,5 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 

La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica. 

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. 

Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. 

Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 

FUSTA DE PI: 

Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats , amb un 

gruix de 1,5 a 3 mm. 

Ha de tenir un color groc pàl·lid a l’albeca i vermellós al duramen. 

Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva protecció als agents 

atmosfèrics i als atacs d’insectes o fongs. 

Densitat kg/dm3:  0,50 – 0,59 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. 

Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 

- Marca del fabricant i país d'origen 

 - Designació del tipus de fusta 

 - Dimensions nominals i quantitat subministrada 

 - Contingut d'humitat 

 Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en 

piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 - BARANES I ÀMPITS 

BB12 - BARANES D'ACER 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB121EA0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica 

del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 

allotjar les femelles dels cargols. 
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El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a 

les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de 

diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 

tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

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

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 

amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 

símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBA1M000,BBA12000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
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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 poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 

mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el 

to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 

 Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 

 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 

 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 

 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

 PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 
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 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

 Pes específic:  15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

 Rendiment:  2,5 m2/kg 

 Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 1 kN/m3 

- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 

s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 

Materiales. Ensayos de laboratorio. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG21R910. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

 

 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

BG34 - CONDUCTORS DE COURE ANTIHUMITAT PLANS, DE 750 V DE TENSIÓ 

NOMINAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG342400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric antihumitat rígid i pla amb conductor de coure d'un sol fil destinat a instalacions interiors. 

Tensió nominal de 750 V, bipolar o tripolar i de 4 mm2 de secció com a màxim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 

9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 
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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 d'estar compost de conductor de coure rígid (classe 1) i aïllament i coberta de policlorur de vinil. 

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

21-022. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 

Color de l'aïllament: 

- Fase: Marró o negre 

- Neutre: Blau clar 

- Terra: Llistat de groc i verd 

L'aïllament estarà constituit per una mescla de policlorur de vinil del tipus TI2 aplicada al voltant de cada 

conductor. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

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

La coberta estarà constituida per una mescla de policlorur de vinil del tipus TM1. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

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

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-487 

 Gruix de l'aïllament (UNE 21-031):  0,6 mm 

 Gruix de la coberta protectora:  0,8 mm 

 Temperatura de servei permanent:  <= 70°C 

 Toleràncies: 

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

- Gruix de la coberta (UNE_HD 603):  - 0,1 mm + 15% (valor mig) 

  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines. 

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

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de cable 
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 - Secció nominal 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Tensión. REBT 2002 

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS 

ELÈCTRIQUES 

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 

TENSIÓ BAIXA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW34000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons 

de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de 

coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de 

seguretat, i no han de fer disminuir, en cap  cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m 

de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de 

coure, d'1 m de canalització o d'1 m de  conductor de seguretat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS 

D'ENLLUMENAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHWM1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 

elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il· luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 

disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

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 

 

BQ115HA1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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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 despreniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 

 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 20 mm 

 - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumulatius) 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BQ2 - PAPERERES 

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQ21BC60. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 

perforada a  la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de 

tenir elements que permetin el gir 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 despreniments 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 adequada 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 suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Alçària:  50 cm 

  Tipus d'acer:  S235JR 

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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BQ4 - PILONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BQ42A015. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de 

portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLA ND AMB ADDICIONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060M0B2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 

elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 

amb les prescripcions de la EHE-08. 

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

 Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

 Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 

superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 

simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 

d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves 

condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de tall 

no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que 

han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de 

soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D. 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins 

dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
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- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 

velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 

acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 

treballs, com ara retalls i lligaments. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 

treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

  



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 108 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FG2 - TUBS I CANALS 

FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG21R91G. 

 

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

 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

 - Muntat superficialment 

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

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d’obra 

- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que 

es  produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
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Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

 Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 

sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

 Distància entre registres:  <= 1500 cm 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 

Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els 

adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
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S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 

DT del projecte. 

Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, 

retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 

dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

FG34 - CONDUCTORS DE COURE ANTIHUMITAT PLANS, DE 750 V DE TENSIÓ NOMINAL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FG342402. 

 

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

 

Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió nominal bipolar o tripolar, de fins a 4 mm2 de 

secció i muntat superficialment. 

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

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida 

del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 

al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 

per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 

connexions. 
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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 

 

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 

FQ1 - BANCS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FQ115HA3. 

 

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

 

Bancs col·locats a l’exterior. 

S’han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

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

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
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Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 

 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 

Nombre de daus:  4 

 

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 col· locació. 

 

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. 

 

 

FQ2 - PAPERERES 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FQ21BC60. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau 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 visibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, 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 col· locació. 

 

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. 

 

 

FQ4 - PILONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FQ42A015. 

 

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

 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 

- Fita de fosa  

- Pilona esfèrica de formigó  

- Pilona troncocònica de formigó 

- Pilona de formigó amb forma especial 

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

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia 

segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN  aplicats al centre de gravetat 

del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produï t durant el procés de 

l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Alçària:  + 2 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de 

suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver 

caigut dintre. 

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el 

procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició  desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

FR - JARDINERIA 

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR48B22C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

 - Palmeres i palmiformes 

 - Arbusts 

 - Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En esqueix 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

- En bulbs 

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

- Transport de l'espè cie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 

condicions 

CONDICIONS GENERALS: 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 

estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

L'alçària de les espècies vegetals correspon: 

- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 

- En arbres i arbusts: a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix 

La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
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L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas,  proporcionats a la seva 

part aèria. 

La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni 

calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 

SUBMINISTRAMENT EN BULB: 

El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell 

mateix. 

El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o 

mare, s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa 

de reserves alimentàries,  abans de ser plantat. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la 

seva part aèria. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra. 

Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 

que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on 

s'ha d'introduir la part radical, co brint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 

degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un 

lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de 

posar el mateix dia. 

En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 

aèria, i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries. 

Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i 

amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular. 

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 

S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de 

col·locar dins d'envoltats de plà stic o en unitats nebulitzadores. 

Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Árboles de hoja caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Árboles de hoja perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Arbustos. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Trepadoras. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Coníferas y resinosas.  

PALMERES: 
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* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 

Palmeras. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2144301. 

 

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

 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

 - Formigó armat 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 

al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació 

Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 

alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 

l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 

l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2191202. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE 

VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2266221. 

 

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

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten 

la utilització de maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

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

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 
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- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 

fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 

Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgà 

nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del 

PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o d’aportació, i a més, 

també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que 

compleixin les prescripcions del PG3.  

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’ altura inicial de la 

mostra al realitzar l’assaig segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en 

fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions y cures a adoptar per al 

seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions 

climàtiques i de nivells freàtics. 

S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor de 

referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol zona del 

terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut 

superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu 

ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres adequades o 

seleccionades. 

No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els 

mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors 

a 1:2. 
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Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que 

ha estat buidada en l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material 

inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de 

drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l’índex 

CBR, corresponent a les condicions de compactació  de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta 

substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 2% de matèria 

orgànica; per a un contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’obra. 
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Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, corresponent a 

les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 

resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui 

el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 

L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l’assaig segons 

UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, 

les caracterí stiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions 

climàtiques. 

S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el 

contingut en aquesta substància haurà d’estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 

impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 5% de 

matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i 

amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de suport sigui 

l’adient per a l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 

posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però  sí que es podran fer servir materials naturals o 

tractats, sempre que compleixin las condicions de capacitat de suport exigides. 
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Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats 

solubles, la coronació hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta 

substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà 

condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 

del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  

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

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

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l’escarificació  la 

definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el 

menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mí nim 

necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de 

terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la posada en 

obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
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No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat 

a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 

perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 

que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 

maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  exigits en la DT, 

considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l’apilament, o a les tongades, sense que 

es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 

afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció  dels 

resultats del assaigs realitzats a l’obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 

reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

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

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
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Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 

s’han de sanejar d’acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en 

l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran 

les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti la seva 

disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 

la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d’una tongada. 

- Control de compactació d’una tongada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’ha de considerar  com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb 

els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control 

s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 

d’estar  uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 

la tongada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, 

per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 

establertes al plec de condicions. 

 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts 

haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 

30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, s’ha de treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 

compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’han 

d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 

reparar sense cost els errors que s’hagin produït. 

 

 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 

G3E - PILONS 

G3EE - PILONS PREFABRICATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G3EE1811. 

 

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

 

Clavament per copejament de pilons prefabricats de formigó armat, amb guaspa normal o especial per a 

roca, en terreny de sorres o de graves. 

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

- Traçat dels eixos dels grups dels pilons 

 - Clavament dels pilons per copejament de la maça 

 - Protecció del cap del piló enfront d'accions mecàniques 

 - Redacció de l'informe del clavament 

 CONDICIONS GENERALS: 

Han de quedar alineats en la posició prevista en la DT. 

Han de quedar clavats a la profunditat prevista en la DT. 

Han d'estar ben aplomats. 

No s'han d'apreciar trencaments, fissures ni disgregacions. 

L'armadura longitudinal ha de quedar al descobert la llargària especificada en la DT per a poder realitzar 

l'ancoratge amb l'encep. 

Els junts dels pilons compostos per vàries seccions empalmades han de permetre la perfecta alineació de 

les diferents seccions. 

Fissures:  <= 0,15 mm 

 Penetració del piló al encepat:  >= 5 cm 

 Llargària d'ancoratge armadura longitudinal:  >= 50 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  

     e< emax = 15 % diàmetre equivalent 

     e< emax = 5 cm 

- Aplomat: 

     i < i max = 0,02 m/m para pilons amb eix desviat <= 4º de la vertical 

     i < i max = 0,04 m/m para pilons amb eix desviat > 4º de la vertical 

- Desviament en planta del centre de gravetat de la cara superior: 

     - Control d'execució reduït:  ± 150 mm 

     - Control d'execució normal:  ± 100 mm 
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     - Control d'execució intens:  ± 50 mm 

- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm 

- Desviament en el diàmetre d de la secció  del pilot: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja o amb vent de velocitat superior als 50 km/h. 

Els caps dels pilons han d'estar protegits amb un sombreret metàl·lic, col·locat sobre un material que 

tingui una certa elasticitat. 

El clavament en el terreny cal que es faci mitjançant un dispositiu que asseguri la penetració vertical del 

piló. 

Cal verificar que l’energia utilitzada en el clavament garantitzi que la tensió al cap del piló  sigui <= 0,8 

resistencia a compressió del formigó. 

Cada piló s’ha de clavar de forma continua fins arribar a la profunditat prevista o fins obtenir el rebuig 

indicat a la DT. 

Els pilons s’han de clavar amb l’ordre establert al pla d’execució  del pilotatge,que ha d’aprovar la DF 

abans de començar les feines. 

Quan es clavin grups tancats de pilons, s'ha de començar per les files centrals, seguint posteriorment cap a 

l'exterior. 

Cada piló ha de tenir un full de seguiment del clavament on hi figuri: 

- Posició 

 - Número d'identificació 

 - Data del clavament 

 - Maça utilitzada 

 - Hora del començament i de la finalització del clavament 

 - Llargària total soterrada 

 - Incidents apreciats durant el procés 

 - Rebuig obtingut en les dos últimes andanades consecutives de 10 cops cada una, amb l'alçària de 

caiguda corresponent 

 Els pilons que s'hagin trencat durant el clavament no s'acceptaran. S'han d'extreure i substituir per un 

altre piló clavat en el mateix lloc, amb l'aprovació prèvia de la DF. 

S'han d'enderrocar els caps dels pilons fins el nivell especificat en la DT, i sempre en una llargària 

suficient per sanejar el formigó que hagi quedat en mal estat. 
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L'enderroc s'ha de fer a mà o amb compressor petit, per a no malmetre el formigó de la resta del piló. 

En cas que es pugui dubtar de la resistència d'algun dels pilons, la DF pot ordenar les proves de càrrega 

que calgui per determinar la seva acceptació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment executats, mesurats des de la punta del piló fins la cara inferior de l'encep. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 

G3F - ENCEPS 

G3FB - ARMADURES PER A ENCEPS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3FB3100. 

 

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

 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
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- Fonaments  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 

a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense 

que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 

que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 

resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
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La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 

de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 

procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions 

de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 

69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en 

el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
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- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

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

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 

peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 

armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el 

de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 

no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 

de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

ENCEPS: 

L’armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l’element, sense reduir la seva secció. 

Aquesta armadura ha de quedar ancorada per prolongació  recta o en angle recte, o mitjançant barres 

transversals soldades, a partir de plans verticals que passin per l’eix de cada pilot. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 

velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 

EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 

l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 

formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

 

G4 - ESTRUCTURES 

G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G451AAH4,G45F1AH4,G45C1AH4. 

 

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

 

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

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 

compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 

- Bigues 

- Estreps 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

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

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 142 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 

les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de 

les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

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

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

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

ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

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

36831. 

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

d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 
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     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

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

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

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

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
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     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMIGONAMENT: 

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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

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

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 

posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar 

els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 
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Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 

DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 

manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. 

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

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

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

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF 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. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just 

ifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
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Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre posicions 

consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que 

garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la beurada 

ESTREPS: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 

parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-

los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es produeixin 

disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del 

sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 

penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que 

s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les 

armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona 

d'ancoratges. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

FORMIGONAMENT: 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, 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). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4B13100,G4BF3101,G4BC3100. 

 

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

 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 

barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a 

l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 

a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 

La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó. 

 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense 

que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 

que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 

resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 

de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 

procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions 

de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 

69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  o 

altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 

l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en 

el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
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       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

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

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 

peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 

armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el 

de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 

no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 

de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de 

la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 

velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 

zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la 

EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 

l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 

formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment 

del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

 

 

G4D - ENCOFRATS 

G4D1 - ENCOFRATS PER A PILARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4D11125. 

 

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

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 

motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a 

mínim: 
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- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius de la cintra i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on 

figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 

desmantellament. 

La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 

accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 

faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 

superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 

solidàriament. 

Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant 

i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 

- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de   

  toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
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Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  

   suficients 

- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 

del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 

procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 

costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 

puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 

parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 

proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu 

comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per 

l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 

reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
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- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 

│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 

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

│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 

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

────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 

│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 

│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────

────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col· locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 

nervis de l'estructura. 
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 

tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 

resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 

formigó. 

El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat 

de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 

rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi 

l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 

l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la resistència necessària per 

suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb posterioritat 

Es posarà especial cura durant  el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 

lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts 

i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 

necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats 

alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 

elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 

G4D8 - ENCOFRATS PERDUTS PER A TAULERS DE PONTS DE BIGUES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4D81301. 

 

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

 

Muntatge de les peces de formigó que formen l'encofrat perdut del tauler del pont. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació de les plaques de formigó 

- Anivellament de les peces 

- Tapat de junts entre peces 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 

accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, d'acord amb les 

especificacions de la DT. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

Moviment de l'encofrat (L=llum):  <= L/1000 

 Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

 

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 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 

G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DFE315. 

 

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

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 

motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a 

mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius de la cintra i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on 

figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 

desmantellament. 

La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 

especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 

accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es 

faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 

superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 

formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 

solidàriament. 

Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant 

i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 

- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 

- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de   

  toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços 

horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
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   suficients 

- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 

del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 

peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 

procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 

costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 

puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 

parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 

proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu 

comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per 

l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 

reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 

│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 



Proyecto constructivo del nuevo puente de acceso al  puerto deportivo de Coma-ruga 
Documento nº 3: Pliego de condiciones 
 
 

 163 

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

│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 

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

────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 

│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 

│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────

────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col· locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 

nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 

tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
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Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 

resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 

formigó. 

El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat 

de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 

rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi 

l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 

l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
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El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la resistència necessària per 

suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb posterioritat 

Es posarà especial cura durant  el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 

lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts 

i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 

necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats 

alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no afecti 

negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 

elements utilitzats. 
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La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 

(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 

G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 

G7J2 - REBLERT DE JUNTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7J21JJ2. 

 

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

 

Reblert de junts amb materials plàstics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt 

- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació a pressió del material 

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la placa 

CONDICIONS GENERALS: 

El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt. 

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 

El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver 

talls, els extrems han de quedar a tocar.  

La fondà ria respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 

especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

Separació entre cordons:  <= 4 mm 

 Junts entre plaques:  <= 2 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

L'amplària del junt ha de ser constant. 

El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de 

tenir matè ries estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 

REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ: 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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REBLERT AMB CORDÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

REBLERT AMB PLACA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GB1 - BARANES I ÀMPITS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB121EAM. 

 

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

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades 

en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

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 travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o  la 

indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm de l'element 

que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 

considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El 

valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús 

comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en 

escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de 

l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 

formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 

d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, 

alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 

de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 

distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

 

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GBA1U311. 

 

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

 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

 - Marques transversals 

 - Marques superficials 

 - Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

 - No reflectants 

 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

 - Vials privats 

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

- Replanteig 

 - Neteja i acondicionament del paviment 

 - Aplicació de la pintura 

 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 
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 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

 CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la 

mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del 

vehicle.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 

PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 

solament, a la mínima altura.  

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
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Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 

com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 

funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 

necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 

queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 

els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-

se prè viament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 

vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 

negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 

serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 

fotoluminiscent.  

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 

l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta 

una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 
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Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 

senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 

tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 

del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 

del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i 

les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 

conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 

carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 

Obras. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 

K9 - PAVIMENTS 

K9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 

K9QA - ENTARIMATS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K9QAU010. 

 

 

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

 

Paviment format amb llistons de fusta de gruix superior a 18 mm, encadellats en tot el seu perímetre o 

com a mínim en el seu cantell i col· locats clavats o cargolats sobre enllatat. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de l’entarimat 

- Polit i planejament de la tarima col·locada 

- Acabat de la superfície del paviment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar. 

Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 

superfície plana i llisa de textura uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar encolades per l’encadellat. 

Per a locals amb dimensions diàfanes de fins a 5 m linials la distància mínima entre el paviment i els 

paraments verticals ha de ser de 8 mm i ha de quedar coberta pel sòcol. A partir d’aquesta dimensió 

s’incrementarà  1 mm per cada m d’instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 
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- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 

- Distància entre l’entarimat i els paraments verticals:  + 4 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 

El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 

Els bastiments de base de les portes han d’estar col·locats. 

Han d’estar acabats el treballs d’enguixat i col·locació d’escaiola, així com la col·locació de terratzo, gres 

i marbre en cuines i banys. 

Les condicions de col·locació del parquet han de ser: 

- Per a locals que no hagin de baixar del 40% d'humitat: 

- Humitat relativa de l'aire:  < 75% 

- Humitat de la fusta:  10 - 13% 

- Per a locals que puguin baixar del 40% d'humitat: 

- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 

- Humitat de la fusta:  8 - 10% 

El contingut d’humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %. 

La humitat dels paraments ha de ser inferior al 2,5 %, excepte els guixos i pintures que poden arribar  

al 5 %. 

El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l’enllatat. Ha de ser pla i 

horitzontal i ha d’estar net i lliure d’elements que puguin dificultar l’enganxat, l’ enllatat o el bon 

assentament de les llates en les instal·lacions flotants. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment 

acabat. 

Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la 

llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim 

de 20 mm. 

Cada post ha de quedar clavat com a mínim amb dos puntes. 

Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar l’entarimat per aplicar després el vernís d'acabat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfí cie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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